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1. Indledning 

 

 

1.1 Analysens formål 
 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har igangsat denne analyse, der har 

haft til formål at sætte fokus på, hvordan målbeskrivelserne i transportud-

dannelserne kan forbedres og skærpes, således at uddannelserne i endnu 

højere grad gennemføres i overensstemmelse med intentionerne.  

 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har besluttet, at analysen skulle ta-

ge udgangspunkt i TUR’s kernemål inden for den fælles kompetencebeskri-

velse (FKB) 2224 Vejgodstransport. 

 

Analysen har skullet afdække eventuelle problemstillinger, der relaterer sig 

til AMU-målbeskrivelser inden for vejgodstransport, f.eks. efterprøve om 

målbeskrivelser efterlever de rammer og principper, Undervisningsministeri-

et har udstukket for beskrivelsessystemet. Analysen har desuden haft fokus 

på at afdække ligheder og forskelle i målbeskrivelserne, samt at vurdere om 

målene har en klar målgruppeafgrænsning jf. den tilhørende FKB. 

 

Analysen har tillige skullet opstille anbefalinger til efteruddannelsesudval-

gets fremtidige praksis i arbejdet med uddannelsesmål, herunder beskrivel-

se af målgrupper samt sikring af AMU-systemet som et fleksibelt og omstil-

lingsparat uddannelsessystem, som hurtigt kan tilpasse sig arbejdsmarke-

dets behov. 

 

 

1.2 Analysens baggrund 
 

For flere af TUR’s arbejdsmarkedsuddannelser har der i de seneste år været 

problemer med nogle skolers håndtering af udbud, markedsføring, målgrup-

per og tolkning af det præcise faglige indhold i uddannelserne. Dette gælder 

f.eks. for de køretekniske uddannelser, samt for uddannelser hvor der an-

vendes simulatorer.  

 

TUR formoder, at disse problemer dybest set ikke er udsprunget af, at mål-

beskrivelserne ikke efterlever beskrivelsessystemets regelsæt. Derimod sy-

nes der at eksistere en problemstilling, der relaterer sig til, at skolerne i for 

høj grad ønsker at efterkomme kundernes efterspørgsler, selvom disse lig-

ger uden for AMU-rammerne. I enkelte tilfælde har der dog også været tale 

om regulære brud på de åbenlyse intentioner i uddannelsernes formål. 

 

Efteruddannelsesudvalget vil dog gerne sikre, at AMU-målbeskrivelserne er 

så præcise og tydelige, at det ikke er pga. disse beskrivelser, at der er sko-
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ler, der ikke efterlever AMU-konceptet, og derfor har udvalget igangsat den-

ne analyse.  

 

 

1.3 Analysemetoder og -design 
 

Analyseprojektet er startet med en gennemgang og analyse af TUR’s ker-

nemål i FKB 2224 Vejgodstransport. Der har i analysen være fokus på bl.a. 

overholdelse af rammer og principper i beskrivelsessystemet, målgruppeaf-

græsning, forståelighed etc. 

 

På baggrund af ovenstående er der gennemført interview med udvalgte sko-

ler, der kan bidrage til belysning af de uddannelsesmål, der problematiske.  

 

Ved interviewene med skolerne har der desuden være fokus på skolernes 

praksis for gennemførelse af uddannelserne samt de eventuelle uhensigts-

mæssigheder, som skolerne oplever i forbindelse med gennemførelse af ud-

dannelserne.  

 

De forskellige informationer, som skolerne har bidraget med, har dannet 

grundlag for en dialog i TUR om, dels hvordan målbeskrivelserne kan for-

bedres og styrkes, og dels hvordan TUR kan bidrage til en større fælles for-

ståelse af indhold og intentioner i uddannelserne.  

 

Som afslutning på projektet er analyserapporten blevet udarbejdet.  

 

Analysen er blevet gennemført af konsulenter fra konsulentvirksomheden 

Mærsk Nielsen HR i et tæt samarbejde med uddannelseskonsulent Ellen El-

lehammer fra TUR.     

 

 

1.3 Rapportens indhold  
 

I kapitel 2 er der en præsentation af beskrivelsessystemet for arbejdsmar-

kedsuddannelserne. Præsentationen bygger dels på Undervisningsministeri-

ets vejledning til efteruddannelsesudvalgene fra december 20131 og dels på 

en eksempelsamling, som ministeriet udsendte i 2010.2 

 

                                           

 

 
1 Vejledning til efteruddannelsesudvalg. Vejledning om udvikling, beskrivelse og 

godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles 

kompetencebeskrivelser. Undervisningsministeriet, december 2013. 

 
2 Eksempelsamling. Eksempler på fælles kompetencebeskrivelser, tilhørende 

arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, kernemål og andre tilkoblerede mål samt 

på forskellige typer af arbejdsmarkedsuddannelser. Undervisningsministeriet, 

september 2010. 
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I kapitel 3 sættes der fokus på de af TUR’s arbejdsmarkedsuddannelser i 

FKB 2224 Vejgodstransport, der på forskellig vis er problematiske i forhold 

til f.eks. overholdelse af beskrivelsessystemet, forståelighed eller målgrup-

peafgrænsning. Kapitlet bygger på en analyse af samtlige TUR’s kernemål i 

FKB’en, der fremgår af bilag 1.  

 

Kapitel 4 er en kort opsummering af analysens resultater. 

 

Bilag 1 indeholder en oplistning og analyse af TUR’s kernemål i FKB 2224 

Vejgodstransport. 

 

Analyserapporten er udarbejdet af konsulenter fra Mærsk Nielsen HR. 
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2. Præsentation af AMU-

beskrivelsessystemet  

 

 

Undervisningsministeriet har i december 2013 udgivet en ny vejledning til 

efteruddannelsesudvalgenes arbejde med udvikling og beskrivelse af ar-

bejdsmarkedsuddannelser. 3  

 

I 2010 udsendte Undervisningsministeriet en eksempelsamling, som havde 

til formål at illustrere, hvordan de enkelte elementer i en fælles kompeten-

cebeskrivelse og i forskellige typer af arbejdsmarkedsuddannelser kan foldes 

ud.4 

 

Eksempelsamlingen bygger på den daværende vejledning til efteruddannel-

sesudvalgene om udvikling, beskrivelse og godkendelse af arbejdsmarkeds-

uddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser. Eksempelsamlin-

gen er ikke revideret med udgangspunkt i den nye vejledning fra december 

2013, men de to materialer giver tilsammen en god indføring i udformning 

af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser. 

 

I dette kapitel sættes der fokus på de enkelte elementer, der indgår i be-

skrivelsen af en arbejdsmarkedsuddannelse, der lever op til Undervisnings-

ministeriets formkrav, herunder arbejdsmarkedsuddannelsens titel, beskri-

velsen af målgruppen, den handlingsorienterede målformulering for uddan-

nelsen og varigheden af arbejdsmarkedsuddannelsen.   

 

Kapitlet afsluttes med en tjekliste, der kan anvendes til kvalitetssikring af 

nye AMU-målbeskrivelser.  

 

 

2.1 Arbejdsmarkedsuddannelsens titel 
 

Arbejdsmarkedsuddannelsernes titler skal beskrive og afgrænse indholdet i 

uddannelsen.  

 

I ministeriets eksempelsamling beskrives det, hvordan titlerne på arbejds-

markedsuddannelserne kan tage forskellige udgangspunkter. Nogle titler be-

                                           

 

 
3 Vejledning til efteruddannelsesudvalg. Vejledning om udvikling, beskrivelse og 

godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles 

kompetencebeskrivelser. Undervisningsministeriet, december 2013. 
4 Eksempelsamling. Eksempler på fælles kompetencebeskrivelser, tilhørende 

arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, kernemål og andre tilkoblerede mål samt 

på forskellige typer af arbejdsmarkedsuddannelser. Undervisningsministeriet, 

september 2010.  
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skriver et udsnit af et jobområde, mens andre beskriver en jobfunktion og 

den metode, det udstyr eller materiale, der anvendes i jobfunktionen. Andre 

titler går på tværs af flere jobområder, og i nogle af arbejdsmarkedsuddan-

nelsernes titler indgår der kompetencer i relation til it. 

 

Når der er udarbejdet en titel på en arbejdsmarkedsuddannelse, er det væ-

sentligt at kontrollere, at titlen svarer godt til indholdet i uddannelsen. Det 

kan være vanskeligt for såvel potentielle AMU-deltagere som virksomheds-

ledere at finde frem til relevante arbejdsmarkedsuddannelser, og i denne 

sammenhæng har det stor betydning, at man allerede af titlen på uddannel-

sen får et indtryk af uddannelsens indhold.  

 

Det er således vigtigt, at man på baggrund af titlen – i kombination med 

målbeskrivelsens indhold – klart kan afgrænse AMU-udviklingsmålgruppens 

job-/arbejdsfunktion fra andre medarbejdergruppers.  

 

Herunder er givet nogle få eksempler på forskellige typer af titler på ar-

bejdsmarkedsuddannelser, der er tilkoblet FKB 2224 Vejgodstransport.  

 

Titler der beskriver et udsnit af et jobområde  

• 40457 Kørsel med modulvogntog 

• 40715 Transport af mælk og mejeriprodukter 

 

Titler der beskriver en jobfunktion og den metode, det udstyr eller 

materiale, der anvendes i jobfunktionen 

• 40460 Køreteknik og manøvrering 

• 45112 Vedligeholdelse af transportmateriel 

 

Titler der går på tværs af flere jobområder  

• 44012 Sundhed for godschauffører 

• 45261 Kundeservice 

 

Titler hvori der indgår it 

Der er ingen eksempler herpå i FKB 2224 Vejgodstransport. 

 

 

2.2 Varighed af arbejdsmarkedsuddannelsen  
 

Varigheden skal angive det antal dage, der er nødvendig for, at målet for 

kompetenceudviklingen kan nås af deltagere fra udviklingsmålgruppen i det 

relevante jobområde.  

 

Det er altså vigtigt at være opmærksom på, om uddannelsens varighed af-

spejler den sværhedsgrad og kompleksitet, der skal opnås gennem uddan-

nelsen. 
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Varigheden skal angives i dage, hvor en dag svarer til 7 timer og 24 minut-

ter. Der godkendes normalt ikke arbejdsmarkedsuddannelser med en varig-

hed på mindre end en dag.   

 

 

2.3 Målgruppe 
 

I beskrivelsen af en arbejdsmarkedsuddannelse skal det klart fremgå, hvem 

der er målgruppe for uddannelse.  

 

Det skal sikres, at der er sammenhæng mellem den angivne målgruppe og 

det indhold af uddannelsen, der er beskrevet i selve målbeskrivelsen.  

 

Målgruppen skal desuden være et udsnit af de medarbejdere, der er beskre-

vet under punktet ”Medarbejderne på arbejdspladserne” i den fælles kompe-

tencebeskrivelses jobområde.  

 

Endelig må beskrivelsen af målgruppen ikke have karakter af, at der opstil-

les specifikke adgangskrav til arbejdsmarkedsuddannelsen. Der må i målbe-

skrivelsen dog gerne angives et niveau, der forudsættes af kursisten inden 

uddannelsens start. 

 

 

2.4 Den handlingsorienterede målformulering  
 

Den handlingsorienterede målformulering for arbejdsmarkedsuddannelsen 

skal være en kort beskrivelse af den job-/arbejdsfunktion, der skal kompe-

tenceudvikles til, eventuelt med en særlig vægtning af teoretiske, praktiske 

eller praktisk-metodiske5 kompetencers6 betydning for udførelsen af job- 

/arbejdsfunktionen.  

 

Arbejdsmarkedsuddannelserne skal beskrives i en prosatekst, der skal være 

så detaljeret, at det tydeligt fremgår, hvilke kompetencer der er sigtet med 

uddannelsen.  

 

Der er i eksempelsamlingen fra Undervisningsministeriet beskrevet syv for-

skellige ’typer’ af arbejdsmarkedsuddannelser, der f.eks. overvejende har et 

teoretisk, praktisk-teknisk eller praktisk-metodisk indhold. Andre typer af 

arbejdsmarkedsuddannelser kan føre til udstedelse af et certifikat, de kan 

gennemføres i forskellige materialer, de kan kompetenceudvikle til en job-

                                           

 

 
5 Det er her valgt at skrive praktisk-metodiske med bindestreg – ministeriet har i 

eksempelsamlingen skrevet det i to ord 
6 Det er her valgt at skrive kompetencer – ministeriet har i eksempelsamlingen an-

vendt begrebet kvalifikationer  
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funktion, der kan udføres på forskellige niveauer, eller uddannelserne kan 

overvejende have et it-indhold.  

 

De syv forskellige typer af arbejdsmarkedsmarkedsuddannelser er kort be-

skrevet i det følgende. 

 

• Uddannelser med et overvejende teoretisk indhold 

Teoretiske kompetencer skal beskrives i forhold til konkrete arbejds-

situationer, hvori teorien indgår.  

 

• Uddannelser med et overvejende praktisk-teknisk indhold 

De praktisk-tekniske kompetencer vedrører den praktiske gennemfø-

relse af arbejdsfunktioner eller arbejdsopgaver. ”Deltagerne kan for-

stå vigtigheden af… og kan på baggrund heraf handle…”  

 

• Uddannelser med et overvejende praktisk-metodisk indhold 

Beskrivelse af metoder til såvel arbejdet med værktøj som i forhold 

til arbejdet med mennesker. Metoderne beskrives ud fra den konkre-

te arbejdsfunktion eller arbejdsopgave.  

 

• Uddannelser med overvejende it-indhold 

Her er der tale om arbejdsmarkedsuddannelser, der primært har fo-

kus på udvikling af deltagernes it-kompetencer. 

 

• Uddannelser der fører til certifikat 

Der kan her være tale om myndighedscertifikater eller branchecerti-

fikater. 

 

• Uddannelser der kan gennemføres med forskellige materialer, 

forskellige programmeringssprog eller lignende  

Det kan evt. i bevisteksten anføres, hvis undervisningen kan gen-

nemføres med forskellige materialer, forskellige programmerings-

sprog eller lignende.  

 

• Uddannelser der kompetenceudvikler til en jobfunktion, der 

kan udføres på forskelligt niveau 

Målbeskrivelsen kan afspejle et niveau for udførelsen af den pågæl-

dende job-/arbejdsfunktion, forstået som graden af selvstændighed 

hvormed funktionen udføres. Denne beskrivelse må ikke fungere på 

en sådan måde, at en uddannelse forudsætter deltagelse i en anden 

uddannelse, altså et trin 1 og 2. Uddannelsen skal i sig selv give 

kompetence til den beskrevne job-/arbejdsfunktion. 
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Herunder er angivet en lang tjekliste, som kan anvendes, når det skal afkla-

res, om en given AMU-målbeskrivelse lever op til Undervisningsministeriets 

krav: 

 

• Er målet beskrevet i en fortløbende prosatekst, så den fremstår som 

en helhed? 

 

• Afspejler omfanget og detaljeringsgraden varigheden af den pågæl-

dende uddannelse? 

 

• Er den ved komplekse og sammensatte jobfunktioner opdelt i flere 

afsnit? 

 

• Er den handlings- og anvendelsesorienteret? 

 

• Er den beskrevet med udgangspunkt i medarbejdernes job- og ar-

bejdsfunktioner samt arbejdsopgaver? 

 

• Er målbeskrivelsen så rummelig, at praksisnær tilrettelæggelse kan 

lade sig gøre? 

 

• Er der en klar afgrænsning af uddannelsens generelle erhvervsrette-

de sigte i forhold til den aktuelle jobfunktion eller indbyder målbe-

skrivelsen til f.eks. fritidsbrug eller virksomhedsinternt brug, herun-

der interne organisationsudviklingsprojekter eller intern oplæring 

og/eller produktion?  

 

• Er der f.eks. beskrivelse af følgende typer af faglige kvalifikationer? 

o Praktisk-tekniske – praktisk gennemførelse af en jobfunktion 

eller arbejdsopgave 

o Teoretiske – beskrevet i forhold til den konkrete jobfunktion el-

ler arbejdsopgave, hvor teorien skal bruges 

o Praktisk-metodiske – metoder i forhold til såvel værktøj m.m. 

som i forhold til arbejdet med mennesker (beskrevet ud fra 

den konkrete arbejdssituation og den konkrete jobfunktion el-

ler arbejdsopgave) 

 

• Er den konkret og præcis, så uddannelsesinstitutioner og uddannel-

sesdeltagere kan forstå målet, samt vurdere om målet er nået? 

 

• Afspejler den evt. et niveau for graden af selvstændighed for udførel-

se af opgaven – uden at det kommer til at fremstå som om, at delta-

gelse i uddannelsen forudsætter deltagelse i en anden arbejdsmar-

kedsuddannelse? 

 



Forbedring og skærpelse af AMU-målbeskrivelserne  

 

 

13 

• Anvendelse af pinde:  

o Har det været hensigtsmæssigt at opstille jobfunktionerne i 

pinde? 

 

• Beskrives der evt., om uddannelsen kan gennemføres i forskelligt 

materiale? 

 

• Beskrives der evt. lovkrav, der skal overholdes ved udførelsen af 

job/-arbejdsfunktionen? 

 

• Er målbeskrivelsen så præcis, at uddannelsesinstitutionen kan vurde-

re de forudsætninger, som den enkelte deltager skal have for at gen-

nemføre uddannelsen? 

 

• Undtagelsesvist: Beskrives der forhold eller perspektiver, hvor der 

ønskes et særligt fokus i uddannelsen, f.eks. et regelsæt, en teori el-

ler en personlig kompetence ved jobudøvelsen? 

 

• Målbeskrivelsen må ikke indeholde anvisninger på undervisningens 

tilrettelæggelse 

 

• Ved anvendelse af pinde til opstilling af jobfunktioner, er det vigtigt 

at være opmærksom på, at pindene ikke må: 

o Have karakter af vejledning til undervisningens tilrettelæggelse 

o Medføre begrænsning i lærerens tilrettelæggelse af undervis-

ningen som et aktuelt tilbud for konkrete deltagere 

o Kunne tolkes som delmål i forhold til den handlingsorienterede 

målformulering 

 

Tjeklisten kan være en hjælp for Transporterhvervets Uddannelser som led i 

kvalitetssikring, når der fremadrettet skal formuleres ny AMU-

målbeskrivelser. 
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3. TUR’s AMU-målbeskrivelser 

 

I dette kapitel sættes der fokus på nogle af de AMU-målbeskrivelser, som 

analysen har vist, der på forskellig vis er problematiske i forhold til f.eks. 

overholdelse af beskrivelsessystemets retningslinjer.   

 

Kapitlet bygger på en analyse af samtlige TUR’s kernemål i FKB 2224. Jf. bi-

lag 1. Der inddrages i kapitlet eksempler på problematikker i forhold til ar-

bejdsmarkedsuddannelsernes titler, målgruppebeskrivelser, de handlingsori-

enterede målformuleringer for uddannelserne samt uddannelsernes varig-

hed.    

 

 

3.1 Titlerne skal være dækkende for indholdet 
 

Arbejdsmarkedsuddannelsernes titler skal beskrive og afgrænse uddannel-

sernes indhold. En gennemgang af TUR’s AMU-målbeskrivelser inden for 

vejgodstransport viser, at titlen i nogle tilfælde ikke er så hensigtsmæssig. 

 

Der er titler, der ikke i tilstrækkelig grad er dækkende for indholdet i målbe-

skrivelserne, og der er titler, hvor der er uoverensstemmelse mellem den 

enkelte titel og indholdet i målbeskrivelsen. Titlerne kunne ofte være mere 

præcise og retningsgivende for indholdet i uddannelserne. 

 

Det kan være en udfordring at finde frem til titler, der er præcise og dæk-

kende, da titlerne – forståeligt nok – højst må være på 50 karakterer inkl. 

mellemrum og tegn.   

 

I det følgende præsenteres nogle eksempler på titler på arbejdsmarkedsud-

dannelser, der med fordel kunne ændres. I nogle tilfælde gives der desuden 

forslag til præcisering af titlerne, så der bliver bedre overensstemmelse mel-

lem dem og målbeskrivelserne. 

 

Titler der ikke er dækkende for indholdet 

Nogle af titlerne på AMU-målene stemmer ikke stemmer overens med ind-

holdet i uddannelsen. Titlerne kan være direkte misvisende, men ofte er der 

blot tale om, at de er upræcise og/eller ikke særlig informative.  

 

45107 Sundhed, sikkerhed, service og logistik  

Titlen stemmer ikke overens med indholdet, da beskrivelsen ikke omfatter 

noget om service og logistik. En mere dækkende titel kunne være Sundhed 

og arbejdsmiljø. 

 

45126 Køreteknik, miljø, og arbejdsfunktioner  

Titlen er ikke dækkende for uddannelsens indhold. De beskrevne kompeten-

cer har fokus på køreteknik og ergonomi. Titlen kunne f.eks. ændres til Kø-

reteknik og ergonomi. 
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45083 Arbejdsulykke og adfærd i nødsituationer 

Uddannelsen har fokus på forebyggelse af arbejdsulykker, og titlen, Fore-

byggelse af arbejdsulykker, kunne være mere sigende. 

 

42845 Grundlæggende flakkøretøjer 

Titlen er ikke særlig præcis eller informativ. Den kunne ændres til Grund-

læggende kørsel med flakkøretøjer. Derved ville det også være tydeligt, at 

uddannelsen er målrettet chauffører.  

 

Manglende sammenhæng eller overensstemmelse mellem titlerne og 

målgruppebeskrivelserne 

I nogle af titlerne er der ikke sammenhæng eller overensstemmelse mellem 

uddannelsernes titler og målgruppebeskrivelserne. 

 

40458 Kørsel med lastbil – uheldsforebyggelse 

Denne titel stemmer ikke overens med målgruppebeskrivelsen, hvoraf det 

fremgår, at målgruppen er førere af personbiler, lastbiler eller busser. Titlen 

kunne i stedet være Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører. 

  

For flere af uddannelsernes titler fremgår det ikke, at uddannelserne er mål-

rettet chauffører i transportbranchen – eller hvilken type af chauffører. Det 

kan blive mere tydeligt, hvis det af titlerne fremgår, at uddannelserne f.eks. 

er målrettet transportbranchen, erhvervschauffører eller lastbil-og buschauf-

fører. 

 

Det er dog også en udfordring at få tydeliggjort målgruppen i uddannelser-

nes titler, da titlerne højst må være på 50 karakterer. I nogle tilfælde kan 

det dog lade sig gøre. Se et eksempel herunder.  

 

31967-2 Håndtering af olie og kemikalieaffald 

I denne titel fremgår det ikke, at uddannelsen er målrettet chauffører. 

Umiddelbart kunne titlen på uddannelsen dække over mange målgrupper, 

men det fremgår tydeligt af AMU-målbeskrivelsen, at uddannelsen har fokus 

på chauffører. Titlen kunne ændres til Håndtering af olie og kemikalieaffald 

for chauf. Det er nødvendigt at forkorte ’chauffører’, da der ellers kommer 

for mange karakterer i titlen.  

 

 

3.2 Beskrivelsen af målgrupperne skal være 

præcise 
 

Målgruppebeskrivelserne skal overholde (efterleve) de rammer og princip-

per, som Undervisningsministeriet har udstukket. Det skal klart fremgå, 

hvem der er målgruppe for arbejdsmarkedsuddannelsen. Det skal også sik-

res, at der er sammenhæng mellem den angivne målgruppe og indholdet i 

målbeskrivelsen.  
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Målgruppebeskrivelserne indeholder både noget om, hvem uddannelserne 

retter sig mod, og hvilke adgangskrav der evt. stilles til uddannelserne. Det 

bør overvejes, om dette kan gøres mere tydeligt.   

 

Målgruppen for en arbejdsmarkedsuddannelse kunne formuleres således: 

Chauffører, der arbejder med…” eller ”Godschauffører, der skal udføre…”. 

 

I arbejdsmarkedsuddannelsen, 47677  Natdistribution for godschauffører i 

byområder, er målgruppen beskrevet således:  

 

”Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte med kendskab til 

godstransport, som arbejder med eller ønsker at arbejde med natdi-

stribution for godschauffører i byområder.”  

 

Dette kunne skrives meget enklere således: 

 

”Godschauffører, der kører natdistribution i byområder.” 

 

I 45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler, står målgruppen be-

skrevet således: 

 

”Adgang til uddannelsen har personer, der har gyldigt kørekort til store 

køretøjer, kategori C/D, erhvervsmæssig personbefordring”.  

 

Derved er det klart angivet, at der er nogle adgangskrav til uddannelsen. I 

nogle af de øvrige AMU-mål i FKB 2224 fremgår det ikke tydeligt, hvilke ad-

gangskrav der er til uddannelsen.  

 

Præcisering af målgruppen 

I nogle tilfælde kan målgruppen for de pågældende arbejdsmarkedsuddan-

nelser beskrives mere præcist. Ofte kan målgruppebeskrivelserne blive let-

tere at forstå, hvis de skrives kortere.  

 

I målgruppebeskrivelsen for 31863-D Kørsel med sættevogn, står der, at 

målgruppen er ”…personer, der som del af deres erhverv skal kunne betjene 

lastbil og sættevogn korrekt.”   

 

Af såvel titlen som målbeskrivelsen fremgår det, at der er fokus på kørsel 

med sættevogn. Det ville derfor være mere naturligt, at målgruppen f.eks. 

kunne beskrives således ”Erhvervschauffører, der skal køre sættevogn”. Det 

er uklart om, man skal have kørekort til sættevogn inden uddannelsen. 

 

Målgruppen i 40457 Kørsel med modulvogntog er beskrevet som: ”Er-

hvervschauffører der i forbindelse med jobudførelsen er førere af lastbiler.” 

Beskrivelsen af målgruppen kunne ændres til Erhvervschauffører, der er fø-

rere af lastbiler. Det vil dog nok være endnu bedre at skrive: ”Erhvervs-

chauffører, der skal køre med modulvogntog”. 
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Der er følgende fire forskellige kvalifikationsuddannelser til lastbil: 

 

• 40900 Godstransport med lastbil (30 dages varighed) 

• 42808 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse – lastbil (20 dages 

varighed)  

• 42832 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.udd. (50 dages 

varighed) 

• 42846 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse – lastbil (40 dages 

varighed) 

 

En læsning af målgruppebeskrivelser for de tre første arbejdsmarkedsud-

dannelser bibringer ikke læseren megen viden om, hvilken af uddannelserne 

det kan være relevant for den enkelte person at deltage i.   

 

I 40900 beskrives målgruppen således: 

 

”Personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører inden for gods-

transport med lastbil. Jf. Færdselsstyrelsens regler, skal deltageren 

være fyldt 21 år, senest ved uddannelsens afslutning.” 

 

I 42808 beskrives målgruppen således:  

 

”Personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører inden for gods-

transport med lastbil. Jf. Færdselsstyrelsens regler skal deltageren væ-

re fyldt 21 år senest ved uddannelsens afslutning.” 

 

I 42832 beskrives målgruppen således: 

 

”Personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører inden for gods-

transport med lastbil.” 

 

Det fremgår dog tydeligt af målgruppebeskrivelsen for den fjerde arbejds-

markedsuddannelse, hvem målgruppen er. I 42846 beskrives målgruppen 

således: 

 

”Personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører inden for gods-

transport med lastbil. Jf. Trafikstyrelsens regler, skal unge imellem 18 

år og 21 år have denne uddannelse, ud over kørekort til kat. C for at 

kunne udføre erhvervsmæssig godstransport over 3.500 kg.” 

 

Som det fremgår, er uddannelsen specifikt målrettet unge imellem 18 og 21 

år.  

 

Det kan anbefales, at TUR reviderer målgruppebeskrivelserne for de tre 

førstnævnte arbejdsmarkedsuddannelser.  
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TUR bør fremadrettet være opmærksom på, hvordan målgrupperne for ud-

dannelserne kan beskrives, så de på den ene side fremstår åbne, men på 

anden side også kan bidrage til, at potentielle deltagere kan afklare, hvor-

vidt uddannelserne kunne være af relevans for dem.  

 

Uoverensstemmelse mellem målgruppebeskrivelsen og indholdet i 

uddannelsen 

I nogle af uddannelserne er der ikke overensstemmelse mellem den be-

skrevne målgruppe for uddannelsen, og de kompetencer der fremgår af 

målbeskrivelsen.  

 

Det kan f.eks. undre, at der i flere af målgruppebeskrivelserne indgår admi-

nistrative medarbejdere, selvom uddannelsens indhold omfatter praktisk-

tekniske og praktisk-metodiske kompetencer i relation til kørsel med lastbi-

ler og busser. Dette gælder f.eks. for følgende AMU-mål: 

 

• 40459 Køreteknik – vanskelige trafikale situationer 

• 40460 Køreteknik og manøvrering 

• 40715 Transport af mælk og mejeriprodukter 

• 42845 Grundlæggende flakkøretøjer 

• 42851 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker 

• 42903 Køreteknik ajourføring 

• 43960 Transport af temperaturfølsom gods 

• 43962 Køreteknik og ny teknologi 

• 45080 Energirigtig kørsel 

• 45112 Vedligeholdelse af transportmateriel 

• 45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E 

• 45122 Køreteknik 

• 45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner 

• 45310 Lastsikring og stuvning af gods 

 

Det bør sikres, at der fremadrettet er god overensstemmelse mellem beskri-

velsen af målgruppen, og beskrivelsen af de kompetencer som arbejdsmar-

kedsuddannelsen skal bidrage til at udvikle hos deltagerne.  

 

 

3.3 Målbeskrivelserne skal være lette at forstå 
 

Arbejdsmarkedsuddannelserne skal beskrives med handlingsorienterede 

målformuleringer, der afgrænser den job-/arbejdsfunktion, som uddannel-

sen skal kompetenceudvikle til.  

 

Det er vigtigt for faglærerne, AMU-målgruppen og virksomhederne, at mål-

beskrivelserne er lette at forstå. Mange potentielle deltagere, og de virk-

somheder de kommer fra, har langt fra altid en dialog med en skole, inden 

medarbejderen tilmeldes en uddannelse. Det er derfor vigtigt, at såvel del-

tagerne som virksomhedslederne kan få en retvisende forståelse af, hvad 

uddannelsen indeholder ved at læse AMU-målbeskrivelsen.  
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For at sikre, at der rent faktisk bliver undervist i dét, der har været hensig-

ten med arbejdsmarkedsuddannelsen, er det også vigtigt, at AMU-

målbeskrivelsen er formuleret på en sådan måde, at faglærerne og uddan-

nelseslederne ikke er i tvivl om målet og hensigten med uddannelsen.  

 

Interview med repræsentanter fra skolerne har vist, at uddannelsesledere 

og faglærere synes, at nogle af målbeskrivelserne ikke er tydelige nok. En 

uddannelsesleder siger: 

 

”Der er flere af målbeskrivelserne, der ikke er særlige informative, og 

det giver nogle gange for store fortolkningsmuligheder.” 

 

Omvendt peger interviewpersonen på, at der er lovgivningsmæssige krav til 

nogle af uddannelserne, og at det betyder, at det for disse uddannelser stort 

set på forhånd er bestemt, hvor mange timer der skal undervises i hvert 

tema. Det er ifølge interviewpersonen ikke hensigtsmæssigt med en sådan 

detaljeret styring.  

 

Andre interviewpersoner fortæller, at det kan være nødvendigt at konferere 

med andre skoler eller med TUR for at få tolket målene. En interviewperson 

siger: 

 

”Når vi ikke selv forstår målene, så taler vi med en konsulent i TUR el-

ler med en af de andre skoler, og så finder vi i fællesskab ud af det.” 

   

Nogle af TUR’s AMU-målbeskrivelser kan være vanskelige at læse og forstå. 

Dette gælder ikke mindst for de potentielle deltagere, der måtte have læse-

vanskeligheder. Nogle af målbeskrivelserne kan være svære at forstå, fordi 

de f.eks. er komplicerede i deres opbygning, fordi de er skrevet i lange sæt-

ninger, og/eller fordi de er komprimerede i deres indhold. Dette efterlader i 

nogle tilfælde et indtryk af uklare og diffuse målbeskrivelser. En uddannel-

sesleder fra en af de interviewede skoler siger:  

 

”Mange af målene er simpelthen for svære at læse og forstå. LIX7 er 

for højt, og der bør arbejdes for at ændre dette!” 

 

Uklare AMU-målbeskrivelser kan desværre betyde, at deltagerne ikke får 

tilmeldt sig de rette arbejdsmarkedsuddannelser. Det kan også betyde, at 

deltagerne ikke får mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der var hen-

sigten, fordi faglærerne i for vid udstrækning selv har skullet tolke sig frem 

til, hvilke kompetencer deltagerne skulle have udviklet.   

                                           

 

 
7 LIX er en forkortelse for læsbarhedsindeks. Det er en skala, der giver et mål for en 

teksts læsbarhed. Det opgøres som det gennemsnitlige antal ord pr. helsætning, plus 

procentdelen af lange ord, altså ord der er over seks bogstaver lange. 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Ord
http://da.wikipedia.org/wiki/Hels%C3%A6tning
http://da.wikipedia.org/wiki/Bogstav
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40457 Kørsel med modulvogntog 

 

Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske 

øvelser på køreteknisk anlæg samt manøvreområde/omladningsplads 

at foretage kørsel med modulvogntog og kan foretage af- og tilkob-

ling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt. 

 

Deltageren opnår indsigt i kørsel med forskellige modulvogntogstyper 

og deres særlige manøvremæssige egenskaber. På denne baggrund 

behersker deltageren de generelle køretekniske discipliner under høj-

resving/ svingning i kurver, ved slalomkørsel og dobbelt undvigema-

nøvre, ved kørsel og igangsætning på glat bakke, samt ved katastro-

feopbremsning på tør vej. 

 

 

I det følgende sættes der fokus på følgende fire elementer, der har betyd-

ning for forståelse af AMU-målbeskrivelserne: 

 

• Formuleringer og grammatik 

• Præcisering af typer og niveauer af kompetencer 

• Beskrivelse af uddannelsens eller arbejdets indhold 

• Mål med overlappende indhold 

 

Sprog og grammatik  

En del af TUR’s AMU-målbeskrivelser kan være vanskelige at læse og forstå 

pga. formuleringerne og grammatikken.  

 

Målbeskrivelserne har i nogle tilfælde karakter af opremsning, lange sætnin-

ger, indskudte sætninger, manglende tegnsætning mm. Et eksempel herpå 

er 40457 Kørsel med modulvogntog. Målbeskrivelsen er knudret formuleret, 

grammatisk ukorrekt og med en lang indskudt sætning. Se målbeskrivelsen 

i boksen herunder.  

 

 

Det kan anbefales at undgå lange indskudte sætninger. I nogle tilfælde kan 

det være en god idé at undgå en lang opremsning i prosaform, og i stedet 

vælge at skrive nogle af kompetencerne i listeform. 

 

En beregning af LIX (læsbarheden) på ovennævnt målbeskrivelse viser, at 

det er på 81,5. Dette er ekstremt højt, og det ligger langt oppe på det øver-

ste skalatrin, som karakteriseres således: ”Meget svær, faglitteratur på aka-

demisk niveau, lovtekster”. 

 

Der er altså rigtig god grund til at se på, hvordan målbeskrivelserne kan 

skrives, så LIX-tallet er mindre, og læsbarheden øges.  
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Omskrevet målformulering til: 

40457 Kørsel med modulvogntog 

 

Gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på køreteknisk 

anlæg samt manøvreområde/omladningsplads, har deltageren opnå-

et kompetencer i at foretage kørsel og manøvrering med forskellige 

modulvogntogstyper. Deltageren kan desuden foretage af- og tilkob-

ling af modulvogntog sikkerhedsmæssigt korrekt.  

 

Deltagerne behersker de generelle køretekniske discipliner i følgende 

forskellige situationer:  

• under højresving 

• ved svingning i kurver 

• ved slalomkørsel  

• ved dobbelt undvigemanøvre 

• ved kørsel og igangsætning på glat bakke 

• ved katastrofeopbremsning på tør vej 

 

 

45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer 

 

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, ud fra viden om ar-

bejdsulykkestyper på transportområdet, hvor store køretøjer er ind-

blandet, ulykkesstatistik samt kendskab til menneskelige, materielle 

og økonomiske følger, foretage forebyggelse af ulykker i virksomhe-

den, i eller ved køretøjet, samt ved brug af hjælpeudstyr. Desuden 

udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sik-

kerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og 

kan hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved 

pludselige sygdomme. 

 

 

Læsbarheden kan desuden øges ved, at der i nogle tilfælde foretages en op-

listning i punktform.   

 

Se en omskrivning af målbeskrivelsen for 40457 Kørsel med modulvogntog i 

boksen herunder. 

 

 

I det næste eksempel er der flere lange indskudte sætninger, der gør det 

vanskeligt at læse AMU-målbeskrivelsen. Se eksemplet i boksen herunder. 
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Omskrevet målformulering til:  

45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer 

 

Deltageren kan forebygge ulykker i virksomheden, i eller ved køretø-

jet samt ved brug af hjælpeudstyr. I forbindelse med denne kompe-

tence anvender deltageren sin viden om: 

 

• arbejdsulykkestyper, hvor store køretøjer er indblandet 

• ulykkesstatistik  

• menneskelige, materielle og økonomiske følger af ulykker 

 

Deltageren kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til 

gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser. Deltageren kan 

desuden yde førstehjælp ved almindelige forekommende ulykker, ved 

brand og ved akut sygdom. 

 

Udover, at målbeskrivelsen er svær at læse pga. de mange indskudte sæt-

ningen, er der også en opremsning af kompetencer, som betyder, at man let 

kan komme til at miste overblikket.  

 

Der bruges desuden ufuldstændige sætninger, hvor både subjekt og verbal-

led er udeladt, hvilket forringer læsbarheden, f.eks.: ”Desuden udvise kor-

rekt sikkerhedsmæssig adfærd…”. Der er flere eksempler på sådanne ufuld-

stændige sætninger i de øvrige målbeskrivelser, f.eks. i 45114 Kørsel med 

vogntog, kategori C/E. Sådanne sætninger anvendes almindeligvis kun i lov-

tekster, og det kan anbefales, at TUR fremadrettet er opmærksom på ikke 

at anvende ufuldstændige sætninger. 

 

Endelig kunne målformuleringen blive lettere at læse ved en opdeling i to el-

ler flere afsnit. Se et forslag til omformulering af målbeskrivelsen i boksen 

herunder.  

 

 

 

Lignende eksempler på indskudte sætninger og knudret sprog kan f.eks. ses 

i AMU-målbeskrivelserne 40457 Kørsel med modulvogntog, 45107 Sundhed, 

sikkerhed, service og logistik, 45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald 

og 47122 Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator. 

 

I målbeskrivelsen for uddannelsen 40459 Køreteknik – vanskelige trafikale 

situationer er den første del én lang opremsende prosatekst med indskudte 

sætninger. Den anden del af målbeskrivelsen er en oplistning af, hvad den 

praktiske kørsel omfatter – og altså ikke en beskrivelse af de kompetencer, 

deltagerne tilegner sig på uddannelsen.  Se målbeskrivelsen i boksen på 

næste side.   
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40459 Køreteknik – vanskelige trafikale situationer 

 

Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på 

et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori 

om kørselsdynamik og mekaniske/fysiske muligheder og begræns-

ninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i 

vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt sty-

re-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer. 

 

Den praktiske kørsel omfatter: 

- Tør langbane med bremse- og undvigeøvelse. 

- Glat langbane med bremse- og undvigeøvelse. 

- Styreøvelse i kurve. 

- Tør behændighedsbane med reaktionsøvelse. 

- Slalomøvelse. 

- Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning. 

- Glat bakke med gearskift og igangsætning opad. 

- Udskridning ved kørsel nedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målbeskrivelsen kan blive mere forståelig ved en omskrivning, der f.eks. 

først beskriver de teoretiske kompetencer, deltagerne skal have, hvorefter 

der sættes fokus på, hvordan disse kompetencer kommer i spil i praksis.  

 

AMU-målbeskrivelsen kunne f.eks. starte således:  

 

”Deltagerne har viden om kørselsdynamik, samt viden om hvordan 

denne påvirkes af vej, vejr…[…]. På denne baggrund kan deltagerne 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situati-

on… […].”  

 

Som i eksemplet kan målbeskrivelsen blive mere tydelig, når der sker en 

opdeling af forskellige typer af kompetencer.  

 

Præcisering af typer og niveauer af kompetencer 

I flere af de tidligere eksempler på AMU-målbeskrivelser sker der en sam-

menblanding af forskellige typer af kompetencer, og det kan nogle steder 

være uklart, om deltagerne også tilegner sig de teoriske kompetencer på de 

konkrete arbejdsmarkedsuddannelser, eller om de teoretiske kompetencer 

forudsættes tilegnet, inden starten på uddannelsen.  

 

Som beskrevet i kapitel 2.4 eksisterer der forskellige ’typer’ af arbejdsmar-

kedsuddannelser. Der er f.eks. uddannelser med overvejende praktisk-

teknisk indhold, mens andre uddannelser overvejende har et praktisk-

metodisk indhold. Langt de fleste uddannelser har et større eller mindre teo-

retisk indhold.  
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40715 Transport af mælk og mejeriprodukter 

 

Deltageren kan, på baggrund af kendskab til mælkens mikrobiologi-

ske sammensætning, målemetoder og værdier, produkttyper og pro-

duktionsforhold i mejeribruget og transporternes sociale- og økono-

miske kontekst, udføre transportopgaver forbundet med indvejning 

og distribution af mælk, således at principperne i HACCP, ISO og 

egenkontrol efterleves. 

Arbejdet omfatter kørsel, logistikstyring, kontrol med kølekæden, 

personlig hygiejne samt håndtering af forsendelses- og returemballa-

ge. I arbejdet indgår kommunikation med kunder samt sikkerheds-

mæssige forhold, der imødekommer principperne for et hensigts-

mæssigt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for chauffører. 

 

 

I formulering af AMU-målbeskrivelserne er det vigtigt at være opmærksom 

på, hvad de kompetencer, som uddannelsen skal føre til, er sammensat af. 

Dette gør det lettere at sikre, at faglærere, AMU-målgruppen og virksom-

hedsledere forstår indholdet. Dette er ikke mindst vigtigt for faglærerne, der 

skal planlægge og gennemføre undervisningen i de pågældende uddannel-

ser.  

 

Det er også vigtigt, at niveauet af kompetencerne fremgår af AMU-

målbeskrivelserne. Altså om der f.eks. er tale om kompetencer på et grund-

læggende niveau eller kompetencer på et specialistniveau. 

 

I eksemplet i boksen herunder fremgår det, at deltagerne i arbejdsmarkeds-

uddannelsen 40715 Transport af mælk og mejeriprodukter skal have ”kend-

skab til…”. Deltagerne skal altså have nogle teoretiske kompetencer i forhold 

til f.eks. mælkens mikrobiologiske sammensætning, men det er måske ikke 

så tydeligt, på hvilket niveau disse kompetencer skal være.  

 

 

I målbeskrivelsen er der også fokus på nogle praktiske-tekniske kompeten-

cer i relation til selve kørslen af mælk og mejeriprodukter. Det er i dette til-

fælde meget tydeligt, hvilke forskellige kompetencer det bl.a. kræver at kø-

re med mælk og mejeriprodukter, f.eks. er det præciseret, at det omfatter 

kompetencer i forhold til bl.a. logistikstyring, kontrol med kølekæden og 

personlig hygiejne.   

 

Der er bl.a. i de AMU-målbeskrivelser, hvor deltagerne kan erhverve sig kø-

rekort, henvisninger til myndighedskrav. Dette gælder f.eks. for 40900 

Godstransport med lastbil, der har en varighed på 30 dage. Se målbeskri-

velsen for uddannelsen i boksen på næste side.  
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40900 Godstransport med lastbil 

 

Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, 

anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdsels- og miljøsik-

kerhed, service og logistik mv. jf. Færdselsstyrelsens BEK nr. 337 af 

28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vej-

transport.  

 

Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort kategori C jf. 

gældende myndighedskrav beskrevet i Justitsministeriets BEK nr. 

304 af 02/04/2009 om kørekort. 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående er det en kort målbeskrivelse, og set i ly-

set af, at der er tale om arbejdsmarkedsuddannelse af 30 dages varighed, 

må det siges at være en meget kort målbeskrivelse.  

 

Det fremgår, at deltageren har nogle praktisk-tekniske kompetencer i for-

hold til at føre køretøjet, og så henvises der til Færdselsstyrelsens bekendt-

gørelse nr. 337 af 28/04/2008. Faglærerne planlægger og gennemfører un-

dervisningen med udgangspunkt i de informationer, de kan finde i bekendt-

gørelsen. Det kan dog synes underligt, at AMU-målbeskrivelsen ikke inde-

holder en nøjere beskrivelse af de forskellige typer af kompetencer, delta-

gerne skal tilegne på uddannelsen, så især deltagere kan få en større indsigt 

heri.  

 

Det samme gør sig gældende for AMU-målbeskrivelserne for 42808 Intensiv 

grundlæggende kval.uddannelse – lastbil (20 dages varighed) og 42832 

Godstransport med lastbil samt grundl. kval.udd. (50 dages varighed). 

 

Beskrivelse af uddannelsens eller kompetencens indhold 

Målbeskrivelserne skal beskrive den job- eller arbejdsfunktion, som ar-

bejdsmarkedsuddannelsen skal kompetenceudvikle til. I nogle af TUR’s mål-

beskrivelser er der dog i en vis udstrækning en beskrivelse af uddannelsens 

indhold i stedet for.  

 

Dette er f.eks. tilfældet for 42903 Køreteknik ajourføring, hvor der er en 

lang beskrivelse af, hvad den praktiske del af undervisning skal omfatte. Det 

er faktisk så nøje beskrevet, hvad der skal foregå i undervisningen, og hvil-

ke metoder der skal anvendes, at det må anses for at være en stærk styring 

af faglærernes tilrettelægge af undervisningen.  

 

Det fremgår ellers af Undervisningsministeriets vejledning og af ministeriets 

eksempelsamling, at en AMU-målbeskrivelse ikke må have karakter af vej-

ledning til undervisningens tilrettelæggelse.  
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42903 Køreteknik ajourføring 

 

Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport 

eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter gennemført uddan-

nelse på et af myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem 

teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske mu-

ligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og 

anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse 

køretøjer. 

Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvige-

øvelse med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 

km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt 

opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve 

gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat 

bakke bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vige-

plads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af 

ASR. 

Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre 

hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende 

bremser, betydningen af ASR og brugen heraf, risikoen ved anven-

delse af motorbremse (inkl. forstærkede motorbremser) og retarder i 

glat føre. 

 

Se AMU-målbeskrivelsen i boksen herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målbeskrivelser med overlappende indhold 

Nogle af målbeskrivelserne er næsten identiske. Dette gælder f.eks. for de 

tre tidligere nævnte arbejdsmarkedsuddannelser, der har fokus på kvalifice-

ring til lastbil: 40900 Godstransport med lastbil, 42808 Intensiv grundlæg-

gende kval.uddannelse – lastbil og 42832 Godstransport med lastbil samt 

grundl. kval.udd.  

 

Alle tre målbeskrivelser starter med:  

 

”Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, 

anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdsels- og miljøsik-

kerhed, service og logistik mv. jf. Færdselsstyrelsens BEK nr. 337 af 

28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vej-

transport.” 

 

I målbeskrivelserne for 42808 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse – 

lastbil står der ikke mere, end hvad fremgår af ovenstående. 
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I målbeskrivelserne for 40900 Godstransport med lastbil, og 42832 Gods-

transport med lastbil samt grundl. kval.udd. suppleres der med følgende 

tekst: 

 

”Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort kategori C jf. 

gældende myndighedskrav beskrevet i Justitsministeriets BEK nr. 304 

af 02/04/2009 om kørekort.” 

 

For den udenforstående person kan det synes mærkeligt, at der er så lille 

forskel på målbeskrivelserne – og at de i øvrigt er formuleret så kortfattet.  

 

TUR kunne overveje mulighederne for dels at få det tydeliggjort, hvad for-

skellen på de tre arbejdsmarkedsuddannelser består i, og dels af udarbejde 

lidt mere detaljerede målbeskrivelser. Som tidligere nævnt bør TUR også 

have fokus på revidering af målgruppebeskrivelserne.  

 

Der er hele seks af AMU-målbeskrivelserne i FKB 2224 Vejgods, der direkte 

har fokus på køreteknik. Det drejer sig om:  

 

• 40459 Køreteknik – vanskelige trafikale situationer 

• 40460 Køreteknik og manøvrering 

• 42903 Køreteknik ajourføring 

• 43962 Køreteknik og ny teknologi 

• 45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner 

 

Der er stor set ikke forskel på indholdet i de første målbeskrivelser: 40459 

Køreteknik – vanskelige trafikale situationer og 40460 Køreteknik og manøv-

rering, og de har begge en varighed på to dage. Indholdsmæssigt er der ik-

ke stor forskel på disse to målbeskrivelser og 42903 Køreteknik ajourføring. 

Den sidstnævnte uddannelse er dog kun af én dags varighed. Også de to 

sidste målbeskrivelser har stor indholdsmæssig lighed med de foregående. I 

45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner er der dog udover køreteknik 

også fokus på ergonomi.  

 

Det kan synes uhensigtsmæssigt, at der er fem AMU-målbeskrivelser, der er 

så tæt relaterede, og det kan anbefales, at TUR reviderer en eller flere af 

målbeskrivelserne.  
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47120 Brancherettet kørsel, m. high fidelity simula-

tor 

 

Deltageren kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske 

øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high fidelity), vur-

dere og bedømme forekommende køretekniske og mekaniske og fy-

siske faktorer, samt foretage korrekt risikovurdering, således at ved-

kommende gennem praktiske øvelser reagerer hensigtsmæssigt og 

undgår trafikskader i kørselssituationer, der kan omfatte eksempelvis 

internationale transporter, lastsikring og vægtfordeling/tyngde-

punkt, temperaturfølsomt gods, transport med særlige godsarter, 

modulvogntog, personbefordring, kørsel i 3-akslede busser samt 

transport af levende dyr. 

Deltageren opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i kontrolle-

ret og hensigtsmæssigt kørsel i situationer, som retter sig mod del-

tagerens brancheområde. 

 

3.4 Varigheden skal svare til sværhedsgrad og 

kompleksitet 
 

Det er vigtigt, at varigheden af uddannelsen afspejler sværhedsgraden og 

kompleksiteten i de kompetencer, som uddannelsen skal udvikle til.  

 

En gennemgang af AMU-målbeskrivelserne i FKB 2224 Vejgodstransport vi-

ser, at varighederne af nogle af uddannelserne i visse tilfælde kan synes 

meget korte.  Andre uddannelser synes meget lange set i relation til de 

kompetencer, deltagerne skal nå at tilegne sig.  

 

Interview med uddannelsesledere og faglærere fra skolerne viser, at der ik-

ke er enighed om, hvilke uddannelser der enten er for lange eller for korte. 

Flere giver udtryk for, at der er uddannelser, der er for korte, men samtidig 

ønsker de ikke uddannelsestiden ændret, da de mener, at det så vil blive 

endnu sværere at få deltagere til uddannelserne. Virksomhederne ønsker, at 

uddannelserne er så korte som muligt, og hvis uddannelserne bliver længe-

re, er det ikke sikkert, at chaufførerne får mulighed for at deltage i dem.  

 

Et eksempel på en arbejdsmarkedsuddannelse, der kan synes meget kort er 

47120 Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator. Uddannelsen er af 

blot én dags varighed, selvom om deltagerne skal tilegne sig en række såvel 

teoretiske som praktiske kompetencer. Se målbeskrivelsen i boksen på her-

under.  
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45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E 

 

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, føre vogntog, kategori 

C/E samt forestå forebyggende vedligehold af vogntog, herunder ud-

bedre mindre driftsfejl. 

Endvidere udføre fagligt relaterede opgaver under hensyntagen til 

gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø- og forsikringsbestemmelser mv. 

Arbejdet omfatter korrekt lastning (lastfordeling/-sikring), anvendel-

se af div. specialudstyr som fx tippe-, veksel- og hejselad. 

Endelig kan deltageren foretage ruteplanlægning iht. gældende køre-

/hviletidsbestemmelser, udvælge nødvendige transportpapirer samt 

anvende diverse mobile kommunikationssystemer. 

 

Herunder er der eksempler på arbejdsmarkedsuddannelser, der alle er af én 

til to dages varighed, men hvor det kan synes som meget kort tid til at til-

egne sig de kompetencer, der er beskrevet:  

 

• 40458 Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse 

• 42845 Grundlæggende flakkøretøjer 

• 42903 Køreteknik ajourføring 

• 47120 Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator 

• 47121 Defensiv kørsel og manøv. m. high fidelity simul. 

 

Omvendt er der andre arbejdsmarkedsuddannelser, som er på flere uger, og 

hvor det kan synes som lang tid i forhold til indholdet. Dette er f.eks. tilfæl-

det for AMU-målet 451114 Kørsel med vogntog, kategori C/E, der har en va-

righed på 20 dage. Se målbeskrivelsen i boksen herunder.  

 

 

 

Det er vigtigt, at arbejdsmarkedsuddannelserne på den ene side har den va-

righed, der kan bidrage til, at deltagerne kan nå at tilegne sig de kompeten-

cer, der fremgår af målbeskrivelsen. På den anden side må uddannelserne 

heller ikke have en varighed, der kan få deltagerne til at synes, at de skal 

deltage unødigt mange dage på uddannelserne. Det er derfor vigtigt, at der 

er en løbende dialog mellem skolerne og TUR om uddannelsernes varighed.  
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4. Opsummering og anbefalinger 

 

Analysen har haft fokus på, hvorvidt TUR’s AMU-målbeskrivelser i den fælles 

kompetencebeskrivelse (FKB) 2224 Vejgodstransport lever op til de rammer 

og principper, der er i beskrivelsessystemet for arbejdsmarkedsuddannel-

serne. 

 

Efter en præsentation af AMU-beskrivelsessystemet er der her i analyserap-

porten sat fokus på AMU-målbeskrivelserne i FKB 2224 Vejgodstransport.  

 

Af hensyn til alle, der er involveret i arbejdsmarkedsuddannelserne, er det 

vigtigt, at AMU-målbeskrivelserne er tydelige og klare, samt at der sikres 

sammenhæng mellem titel, beskrivelsen af målgruppen, selve målbeskrivel-

sen for uddannelsen samt uddannelsens varighed. 

 

Der er i analysen først set på arbejdsmarkedsuddannelsernes titler. Det vi-

ser sig, at nogle enkelte af titlerne i nogle tilfælde er misvisende, men der er 

desuden titler, der ikke enten ikke er informative, eller som ikke i tilstræk-

kelig grad er dækkende for de kompetencer, der indgår i uddannelserne.  

 

Det er erfaringen, at der såvel blandt AMU-deltagerne som blandt ledere i 

transportvirksomhederne er en del, der ikke nærlæser AMU-

målbeskrivelserne. Nogle udvælger en arbejdsmarkedsuddannelse ud fra tit-

len og en skimning af AMU-målbeskrivelsen.  

 

Præcise titler på arbejdsmarkedsuddannelserne, som på bedst mulig måde 

er dækkende for indholdet, kan bidrage til, at færrest mulige tilmelder sig 

en uddannelse, der ikke svarer overens med deres ønsker og behov. Derfor 

er det vigtigt, at TUR nøje overvejer titlerne og kontrollerer, at disse dæk-

kende for uddannelsernes indhold. 

 

Beskrivelserne af de målgrupper, som arbejdsmarkedsuddannelserne er ret-

tet mod, skal overholde de principper, som Undervisningsministeriet har ud-

stukket. Beskrivelserne af målgrupperne kan f.eks. også indeholde oplysnin-

ger om adgangskrav til uddannelserne. Det skal klart fremgå, hvem der er 

målgruppe for den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse, og der er eksempler 

på, at det ikke er tydeligt nok. I nogle tilfælde kan målgruppebeskrivelserne 

blive lettere at forstå, hvis de skrives kortere.  

 

TUR skal sikre, at der er sammenhæng mellem den angivne målgruppe og 

indholdet i målbeskrivelsen. Dette er ikke altid tilfældet i de nuværende be-

skrivelser. Der er f.eks. meget praktisk orienterede arbejdsmarkedsuddan-

nelser med fokus på køreteknik, hvor målgruppen udover chauffører også 

omfatter administrative medarbejdere.  
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TUR bør fremadrettet være opmærksom på, hvordan målgrupperne for ud-

dannelserne kan beskrives, så de på den ene side fremstår så åbne, at alle 

der kan have glæde af uddannelserne kan se, at de er målgruppe for ud-

dannelserne. På den anden side skal målgruppebeskrivelserne være så præ-

cise, at de potentielle deltagere kan forstå, at uddannelserne er af relevans 

for dem.  

 

Det er vigtigt, at AMU-målbeskrivelserne er formulerede, så de er let læseli-

ge og forståelige for AMU-målgruppen, for ledere fra virksomhederne samt 

for andre interessenter. TUR bør derfor overveje, om der i nogle af de mål-

beskrivelser, som er meget korte, og hvor der f.eks. henvises til en be-

kendtgørelse i Færdselsstyrelsen, skal foretages en uddybende beskrivelse 

af kompetencerne.  

 

Det er desuden vigtigt, at målbeskrivelserne er så præcise, at faglærerne 

har et godt grundlag for at tilrettelægge og gennemføre uddannelserne i 

overensstemmelse med de hensigter, som TUR har haft med uddannelserne.   

 

I formuleringen af AMU-målbeskrivelserne er det helt nødvendigt at sikre, at 

sprogbrug, grammatik og tegnsætning er korrekt. Det kan være meget van-

skeligt at læse og forstå målbeskrivelserne, hvis de består af lange oprems-

ninger af kompetencer, ufuldstændige sætninger, lange indskudte sætnin-

ger, og/eller hvis formuleringerne er knudrede.  

 

Beskrivelse af en række forskellige kompetencer i en målbeskrivelse kan 

undertiden gøres mere overskuelig, hvis der sker en oplistning af kompeten-

cer i listeform. TUR bør sikre et kvalitetstjek af alle nye AMU-

målbeskrivelser i forhold til sprogbrug, grammatik og tegnsætning.  

 

Det er vigtigt, at det i AMU-målbeskrivelserne tydeligt fremgår, hvilke for-

skellige typer af kompetencer, deltagerne kan få udviklet på den enkelte 

uddannelse. Der skal desuden være opmærksomhed på at få beskrevet ni-

veauet for kompetencerne, f.eks. om der er tale om kompetencer på et 

grundlæggende niveau eller kompetencer på et specialistniveau.  

 

En AMU-målbeskrivelse skal beskrive den job- eller arbejdsfunktion, som ar-

bejdsmarkedsuddannelsen skal kompetenceudvikle til. Dette bør TUR være 

opmærksom på, for nogle af målbeskrivelserne har i højere grad fokus på 

uddannelsernes indhold end på job- eller arbejdsfunktionen.  

 

Nogle af AMU-målbeskrivelserne har et overlappende indhold, og enkelte af 

målbeskrivelserne er næsten identiske. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis 

TUR dels udarbejder nogle lidt mere detaljerede målbeskrivelser, og hvis det 

i målgruppebeskrivelserne bliver mere tydeligt, hvem uddannelserne er ret-

tede mod.  

 

Varigheden af arbejdsmarkedsuddannelserne skal afspejle sværhedsgraden 

og kompleksiteten i de kompetencer, som uddannelsen skal udvikle til. Nog-

le af TUR’s arbejdsmarkedsuddannelser kan synes meget lange set i relation 
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til de kompetencer, deltagerne skal nå at tilegne sig. Omvendt er nogle af 

uddannelserne meget korte. Det er vigtigt, at der er en løbende dialog mel-

lem skolerne og TUR om uddannelsernes varighed.  

 

Det kan anbefales, at TUR får etableret en intern kvalitetskontrol ved udar-

bejdelse af alle AMU-målbeskrivelser. Der kan udarbejdes en skabelon for, 

hvordan målbeskrivelserne skal udformes. Der kan ligeledes udarbejdes 

nogle fælles retningslinjer for, hvordan målgrupperne skal beskrives.  

 

Kvalitetskontrollen kan f.eks. gennemføres af to konsulenter og en sekre-

tær. Der kan udvikles procedurer, der sikrer, at alle nyudviklede AMU-

målbeskrivelser (inkl. titel, målgruppebeskrivelse, angivelse af varighed og 

spørgsmål til Viskvalitet.dk) kommer igennem en kvalitetskontrol både før 

indsendelse til Undervisningsministeriet og efter eventuelle justeringer, der 

er aftalt med Undervisningsministeriet.  

 

Der kan naturligvis også gennemføres en kvalitetskontrol af de AMU-

målbeskrivelser, der skal revideres f.eks. som følge af ændringer i bekendt-

gørelser, der henvises til i målbeskrivelserne.  

 

Endelig kan TUR udvælge andre AMU-målbeskrivelser til revidering, så der 

f.eks. sikres en bedre sammenhæng mellem titel, beskrivelse af målgrup-

pen, AMU-målbeskrivelsen og/eller uddannelsens varighed.  
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Bilag 1. TUR’s kernemål i FKB 2224 

 

AMU-målbeskrivelser i FKB 2224 Vejgodstransport 
 

Herunder er alle TUR’s kernemål i FKB 2224 opstillet. I den første kolonne fremgår AMU-målets 

nummer, uddannelsens varighed og den angivne målgruppe. Af den anden kolonne fremgår 

titlen og selve målbeskrivelsen. 

 

I den tredje kolonne fremgår eventuelle kommentarer i forhold til, hvorvidt målbeskrivelsen ef-

terlever rammer og principper i beskrivelsessystemet med hensyn til f.eks. titel, varighed, be-

skrivelsen af målgruppen samt selve målbeskrivelsen.  

 

Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

 

31863-D 

5 dage 

 

Faget henven-

der sig til per-

soner, der som 

del af deres er-

hverv skal 

kunne betjene 

lastbil og sæt-

tevogn korrekt. 

 

 

Kørsel med sættevogn 

Målet er, at du kan til- og frakoble 

lastbil og sættevogn korrekt og fo-

retage kontrol, eftersyn og vedli-

geholdelse af koblingsdelene. På 

øvelsesbanen lærer du at manøv-

rere med sættevognen, fx bakke 

lige og om hjørner og præcisions-

bakke til en læsserampe under 

snævre forhold. Du får viden om, 

hvordan du læsser og stuver en 

sættevogn korrekt i forhold til ak-

seltryk og hovedtryk, og du kan 

udføre omrigning af sættevognen 

under hensyn til sikkerhed. Du læ-

rer at foretage de lovbefalede ef-

tersyn og kontrol af køretøjet, og 

du kan udføre forebyggende vedli-

gehold samt udbedre mindre drifts-

fejl på sættevognen. Desuden læ-

rer du at betjene køretøjet forsvar-

ligt ved by- og landevejskørsel 

med en tungt lastet sættevogn. 

 

Målgruppe:  

I beskrivelse af målgruppen står der: 

”Faget henvender sig til….” 

 

AMU-målet er ikke et fag, så der bør i 

stedet for stå:  

”Personer, der som del af deres er-

hverv…”.  

 

Desuden bør det overvejes, om ”lastbil” 

skal fjernes i målgruppebeskrivelsen, 

da det ikke specifikt er betjening af 

lastvogn, der er fokus på i uddannel-

sen. Måske kan der stå ”lastbil med 

sættevogn”. 

 

Alternativt kunne målgruppen beskri-

ves kort således: 

”Erhvervschauffører, der skal køre sæt-

tevogn”. 

 

Målgruppen er lastbilchauffører, der 

skal køre med sættevogne. Det forud-

sætter dermed, at deltagerne har køre-

kort til lastbil. Det forekommer logisk, 

men det bør overvejes, om det skal 

fremgå af målgruppebeskrivelsen på 

den ene eller anden måde.  
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Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

Målbeskrivelsen: 

Beskrivelsen bærer præg af, at den er 

et EUD-enkeltfag.   

 

En sammenligning med EUD-

enkeltfaget viser, at der er nogle cen-

trale kompetencer, der er ’faldet ud’.  

 

Det fremgår f.eks. ikke, at kompeten-

cen til at foretage lovbefalede eftersyn 

og kontrol af køretøjet, bygger på 

kendskab til lastbilers og sættevognes 

opbygning, indretning, udstyr og funk-

tioner. Der står f.eks. heller ikke noget 

om elementær fejlfinding, og at ”tungt 

lastet sættevogn” svarer til en lastning 

på min. 80 % af T.T..   

 

31967-2 

5 dage 

 

Faget henven-

der sig til 

chauffører, der 

ønsker special-

viden om hånd-

tering af olie- 

og kemikalieaf-

fald. 

 

 

Håndtering af olie- og kemika-

lieaffald 

Målet er, at du på baggrund af teo-

ri om indsamling, modtagelse, sor-

tering, behandling, forsendelse mv. 

kan håndtere affaldet miljømæssigt 

korrekt i henhold til bortskaffelses-

systemer, transportregler og de 

sikkerhedsforanstaltninger, der 

skal overholdes ved indsamling, 

modtagelse og forsendelse af olie- 

og kemikalieaffald. Du kan endvi-

dere handle korrekt ved uheld og 

brand samt yde førstehjælp ved 

skader forvoldt ved brand, ætsning 

og forgiftning.Du kan træffe pas-

sende arbejdsmiljømæssige foran-

staltninger, herunder brug af per-

sonlige værne-/hjælpemidler, hvor 

der skal foretages manuel håndte-

ring med risiko for direkte kontakt 

og ved tunge eller hyppige løft. Du 

lærer at vurdere affaldets vigtigste 

faretyper, sortering i affaldsgrup-

per, valg og anvendelse af korrekte 

og godkendte emballager, af-

 

Målgruppe:  

Hvis det i titlen vælges, at der skal stå 

godschauffører, skal det også fremgå 

af målgruppebeskrivelsen.  

 

AMU-målet er ikke et fag, så der bør i 

stedet for stå: ”Godschauffører der øn-

sker specialviden om håndtering af 

olie- og kemikalieaffald” (eller chauffø-

rer i stedet for godschauffører, jf. 

ovenstående).  

 

Titlen: 

Det fremgår ikke af titlen, at uddannel-

sen henvender sig til chauffører. Titlen 

kunne evt. ændres til ”Håndtering af 

olie og kemikalieaffald for chauf.”  

Det er nødvendigt at forkorte ’chauffø-

rer’, da der ellers kommer for mange 

karakterer i titlen. 

 

Målbeskrivelsen: 

Beskrivelsen bærer præg af, at den er 

en ’oversættelse’ af EUD-enkeltfaget 

31967-2 (eller 31967-D?).  
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35 

Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

mærkning af emballager med kor-

rekte faresedler og påskrifter. Ved 

forsendelser kan du udfærdige 

transportdokumenter og eventuel 

affaldsdeklaration samt udlevere 

korrekt sikkerhedskort mv. Endvi-

dere kan du kontrollere, om chauf-

fører og transportmidler opfylder 

gældende krav til uddannelse og 

udstyr. 

Målbeskrivelsen er svær at læse, da 

den består af mange lange sætninger.  

 

I linje 13 mangler der et mellemrum 

efter punktum.  

 

Øvrige kommentarer: 

Hvordan kan det være, at der ikke er 

bedre overensstemmelse mellem mål-

beskrivelsen og beskrivelsen af 31967-

2 til EUD? 

 

Hvorfor er der også en 31967-D til 

EUD, der har en mere omfattende mål-

beskrivelse end 31967-2, men som dog 

alligevel også er på 5 dage.  

 

Der fremgår flere kompetencer i 

31967-D end af AMU-målbeskrivelsen.  

 

40457 

2 dage 

 

Erhvervschauf-

fører der i for-

bindelse med 

jobudførelsen 

er førere af 

lastbiler. 

 

 

Kørsel med modulvogntog 

Uddannelsens mål er, gennem teo-

retisk undervisning og praktiske 

øvelser på køreteknisk anlæg samt 

manøvreområde/omladningsplads 

at foretage kørsel med modulvogn-

tog og kan foretage af- og tilkob-

ling af modulvogntog sikkerheds-

mæssigt korrekt. 

 

Deltageren opnår indsigt i kørsel 

med forskellige modulvogntogsty-

per og deres særlige manøvre-

mæssige egenskaber. På denne 

baggrund behersker deltageren de 

generelle køretekniske discipliner 

under højresving/ svingning i kur-

ver, ved slalomkørsel og dobbelt 

undvigemanøvre, ved kørsel og 

igangsætning på glat bakke, samt 

ved katastrofeopbremsning på tør 

vej. 

 

Varighed: 

En interviewperson fra en af skolerne 

giver udtryk for, at uddannelsen er for 

lang.  

 

Målgruppe:   

Er overflødigt lang og kan præciseres, 

f.eks.: ”Erhvervschauffører, der er fø-

rere af lastbiler” eller måske endnu 

bedre ”Erhvervschauffører, der skal kø-

re med modulvogntog”. 

 

Hvis den nuværende beskrivelse fast-

holdes, mangler der et komma efter 

”Erhvervschauffører,….”. 

 

Målbeskrivelsen: 

Uddannelsens mål er uklart, sprogligt 

knudret og grammatisk ukorrekt. 

 

Der er i første afsnit en lang indskudt 

sætning, der kunne undgås. 

 

 



Forbedring og skærpelse af AMU-målbeskrivelserne  
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Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

Målet kan formuleres enklere og med 

fokus på de teoretiske, praktiske og 

praktisk-metodiske kompetencer, del-

tagerne kan erhverve sig ved uddan-

nelsen. Kompetencerne kan evt. opstil-

les i listeform, så de bliver lettere at 

læse samt overskue.  

 

40458 

1 dag 

 

Erhvervschauf-

fører der i for-

bindelse med 

jobudførelsen 

er førere af 

personbiler, 

lastbiler eller 

busser. 

 

 

Kørsel med lastbil – uheldsfo-

rebyggelse 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, manøvrere køretøj 

baglæns omkring hjørner og til 

læsseramper mv., ved brug af 

spejle/bakkamera, således at farli-

ge situationer og bagendekollisio-

ner undgås. Desuden kan deltage-

ren udføre korrekt indstilling af 

spejle og kan udføre korrekte høj-

resving under påvirkning af di-

straktionsfaktorer samt ved aflæs-

ning af eventuelle orienterings- og 

advarselssystemer til registrering 

af medkørende trafikanter. 

 

Derudover opnår deltageren indsigt 

i hensigtsmæssig kørselsadfærd til 

afværgelse af mødeuheld med 

modkørende trafikanter. 

 

Varighed: 

Uddannelsens varighed er på kun én 

dag, hvilket kan synes som kort tid set 

i relation til målbeskrivelsen og de 

kompetencer, der skal opnås. 

 

Titel og målgruppeskrivelse: 

Der er en uoverensstemmelse mellem 

målgruppebeskrivelsen og målets titel. 

 

Målgruppen er beskrevet som ”Er-

hvervschauffører, der i jobøjemed fører 

personbiler, lastbiler eller busser.” 

 

Dette stemmer ikke overens med titlen 

"Kørsel med lastbil…”, hvilket også sva-

rer til indholdet i målbeskrivelsen, hvor 

der specifikt nævnes læsseramper. 

 

Hvis uheldsforebyggelse skal være det 

centrale i uddannelsen, kan titlen æn-

dres til: ”Uheldsforebyggelse for er-

hvervschauffører”. 

 

Målbeskrivelsen: 

Målbeskrivelsen kan med fordel gøres 

mere overskuelig ved anvendelse af 

oplistning i pinde, samt ved at opdele 

teksten i flere afsnit.  

 

Der kan også ske en præcisering af 

kompetencerne ved at skære ned på 

”overflødige” ord.  
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Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

F.eks. kunne der i sidste afsnit stå:  

”Deltageren har indsigt i, hvordan man 

kan forebygge færdselsuheld med 

modkørende trafikanter.” 

 

40459 

2 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

 

 

Køreteknik - vanskelige trafika-

le situationer 

Førere af lastbiler eller busser kan, 

efter gennemført uddannelse på et 

køreteknisk anlæg godkendt af 

Færdselsstyrelsen, gennem teori 

om kørselsdynamik og mekani-

ske/fysiske muligheder og be-

grænsninger samt vej-, vejr- og 

trafikforhold, reagere hensigts-

mæssigt i vanskelige og pludseligt 

opståede situationer og anvende 

korrekt styre-, bremse-, undvige- 

og afværgeteknik i disse køretøjer. 

 

Den praktiske kørsel omfatter: 

- Tør langbane med bremse- og 

undvigeøvelse. 

- Glat langbane med bremse- og 

undvigeøvelse. 

- Styreøvelse i kurve. 

- Tør behændighedsbane med re-

aktionsøvelse. 

- Slalomøvelse. 

- Dobbelt undvigeøvelse uden 

bremsning. 

- Glat bakke med gearskift og 

igangsætning opad. 

- Udskridning ved kørsel nedad. 

 

Målgruppe: 

Målgruppebeskrivelsen er uklar. Det er 

ulogisk, at det fremgår, at uddannelsen 

også er målrettet administrative med-

arbejdere, da der primært er fokus på 

udvikling af praktiske køretekniske 

kompetencer.  

 

Forslag til ny målgruppebeskrivelse: 

”Lastbil- og buschauffører.” 

 

Målbeskrivelsen: 

Den første del af målbeskrivelsen kan 

blive lettere at læse, hvis den omskri-

ves, så den lange indskudte sætning 

undgås.  

 

Sidste afsnit angiver, hvad undervis-

ningen skal indeholde i stedet for at 

beskrive de kompetencer, deltagerne 

skal opnå.  

 

Her et forslag til omformulering af star-

ten af måbeskrivelsen:  

”Deltagerne har viden om kørselsdy-

namik, samt viden om hvordan denne 

påvirkes af vej, vejr…[…]. På denne 

baggrund kan deltagerne reagere hen-

sigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt 

opståede situation… […].”  

 

40460  

2 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

 

Køreteknik og manøvrering 

Førere af lastbiler eller busser kan, 

efter gennemført uddannelse på et 

køreteknisk anlæg godkendt af 

Færdselsstyrelsen, gennem teori 

om disse køretøjers manøvreegen-

skaber, vej-, vejr- og trafikforhold, 

risikolære, psykologiske forhold 

 

Målgruppe: 

Målgruppebeskrivelse er uklar. Det er 

ulogisk, at uddannelsen også er for 

administrative medarbejdere og mel-

lemledere, der ikke fungerer som 

chauffører.  
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Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

 

vedrørende egen og andres reakti-

ons- og opfattelsesevne, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og 

pludseligt opståede situationer, 

samt sættes i stand til at betjene 

lastbil/bus korrekt ved manøvre-

ring med lav hastighed. Den prak-

tiske kørsel på glat langbane om-

fatter bremse- og undvigeøvelser 

med pludseligt opståede forhin-

dringer samt katastrofeopbrems-

ning. (Hastighed max. 50 km/t.) 

På glat bakke, bremsning/ undvi-

geøvelse nedad bakke, indkørsel i 

vigeplads/buslomme nedad bakke, 

kørsel opad bakke, evt. anvendelse 

af ASR eller differentialspærre, 

bremsning på uens friktion. På sla-

lombane, for- og baglæns slalom 

og dobbelt undvigemanøvre på vej 

med normal asfaltbelægning. 

 

Endelig indgår manøvreringsøvel-

ser med forlænskørsel og indbak-

ning, fra højre og venstre side, i 

garage. Bakning til kantsten. Ven-

stresving med forhindring til højre. 

Parallelforskydning med stop. Pa-

rallelforskydning med stop i bås. 

Parallelforskydning med stop i bås 

kombineret med højdevurdering 

ved venstresving. For- og bag-

lænskørsel i smal passage. 

Kørsel over smøregrav kombineret 

med bakning om hjørne. 

Forslag til ny målgruppebeskrivelse: 

”Lastbil- og buschauffører”. 

 

Målbeskrivelsen: 

Målet beskriver, hvad der skal undervi-

ses i, i stedet for hvilke kompetencer 

deltagerne har efterfølgende. F.eks. 

står der:  

”Den praktiske kørsel på glat langbane 

omfatter bremse- og undvigeøvelser 

med pludseligt opståede…”  

 

Dette kunne ændres til:  

”Deltageren kan bremse og undvige 

ved pludseligt opståede forhindringer 

samt foretage katastrofeopbremsning.”  

 

Det vil være lettere at læse og forstå 

beskrivelsen, hvis den bliver delt op i 

flere afsnit.  

 

For at lette forståelsen kan noget af 

teksten listes op i pinde. F.eks. kan der 

i sidste afsnit stå: 

”Deltagerne kan efter uddannelsen: 

• Manøvrere med forlæns kørsel 

• Bakke ind fra venstre og højre side 

(i garage?) 

• Bakke til kantsten 

• Gennemføre venstresving med for-

hindring til højre 

• Udføre parallelforskydning med 

stop, med stop i bås samt kombine-

ret med højdevurdering ved ven-

stresving 

• Udføre forlæns og baglæns kørsel i 

smal passage 

• Køre over smøregrav kombineret 

med bakning om hjørne.” 

 

40703 

3 dage  

 

Godschauffø-

rer, der skal 

være i besid-

 

EU-Efteruddannelse for gods-

chauffører - oblig.del 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse og suppleret med yder-

ligere 2 dages uddannelse, der er 

godkendt af Trafikstyrelsen, på 

 

Målgruppe: 

Det kan være uklart, hvem målgruppen 

er. Der står: ”Godschauffører, der skal 

være i besiddelse af gyldigt uddannel-

sesbevis…”.  
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Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

delse af gyldigt 

uddannelses-

bevis fra Tra-

fikstyrelsen, jf. 

bekg. nr. 337 

af 28. april 

2008 om kvali-

fikationskrav til 

visse førere af 

køretøjer i vej-

transport. 

 

lovlig vis bestride jobbet som gods-

transportchauffør jf. bekg. nr. 337 

af 28. april 2008, § 21 og § 22, 

stk. 1 nr. 1 - 4, stk. 2, stk. 3 og 

stk. 4, på grundlag af sin viden om 

færdselsregler, regler for arbejds-

tid, køre- og hviletid, transportlov-

givning samt kendskab til trafiksik-

ker, defensiv og energirigtig kørsel. 

Deltageren kan endvidere udføre 

hjerte-lunge-redning. 

Dette er efterfulgt af en henvisning til 

en bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen, 

som de fleste nok ikke har kendskab 

til.  

 

Det er uklart, hvad det betyder, når 

der står: ”… visse førere af køretøjer i 

vejtransport”.   

 

Målbeskrivelsen:  

Interviewpersoner fra skolerne peger 

på, at det ikke er tydeligt nok, hvad 

uddannelsen indeholder. Selvom der 

henvises til Trafikstyrelsens bekendtgø-

relse, bør målbeskrivelsen være foldet 

mere ud. 

 

Dele af målbeskrivelsen kan oplistes i 

punkter og dermed tydeliggøres. Se 

eksempel herpå i kommentarer til mål-

beskrivelsen 40460. 

 

40715  

3 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere og 

selvstændige 

vognmænd. 

 

 

Transport af mælk og mejeri-

produkter 

Deltageren kan, på baggrund af 

kendskab til mælkens mikrobiolo-

giske sammensætning, målemeto-

der og værdier, produkttyper og 

produktionsforhold i mejeribruget 

og transporternes sociale- og øko-

nomiske kontekst, udføre trans-

portopgaver forbundet med indvej-

ning og distribution af mælk, såle-

des at principperne i HACCP, ISO 

og egenkontrol efterleves. 

Arbejdet omfatter kørsel, logistik-

styring, kontrol med kølekæden, 

personlig hygiejne samt håndtering 

af forsendelses- og returemballage. 

I arbejdet indgår kommunikation 

med kunder samt sikkerhedsmæs-

sige forhold, der imødekommer 

principperne for et hensigtsmæs-

sigt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

 

Målgruppen: 

Målgruppen er meget bred og omfatter 

udover chauffører også administrative 

medarbejdere og mellemledere. Dette 

kan synes ulogisk i forhold til målbe-

skrivelsen.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det er ulogisk, at der i andet afsnit 

står:  

”Arbejdet omfatter kørsel….” og ”I ar-

bejdet indgår…”. Der bør i målbeskri-

velsen være fokus på de kompetencer, 

deltagerne tilegner sig gennem uddan-

nelsen.  

 

Dette foreslås ændret til en beskrivelse 

af, hvilke kompetencer der opnås.  
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Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

for chauffører. 

 

 

F.eks. kan teksten omskrives til følgen-

de: 

”Deltageren kan udføre logistikstyring, 

kontrol med fødekæden, personlig hy-

giejne og håndtere forsendelses- og re-

turemballage.  

 

Deltageren kan kommunikere med 

kunder. Deltageren er desuden bekendt 

med principperne for et hensigts- og 

sikkerhedsmæssigt fysisk og psykisk 

arbejdsmiljø for chauffører.” 

 

Det er uklart, hvilke typer af kompe-

tencer deltagerne tilegner sig på ud-

dannelsen. Det kan mere tydeligt 

fremgå, om det er en teoretisk kompe-

tence, f.eks. ”har kendskab til”, eller 

om det er en praktisk-metodisk kvalifi-

kation, som f.eks. ”kan vareta-

ge/udføre”. 

 

Det fremgår, at deltagerne skal have 

nogle teoretiske kompetencer i forhold 

til f.eks. ”mælkens mikrobiologiske 

sammensætning”, men det er ikke så 

tydeligt, på hvilket niveau disse kom-

petencer skal være.   

 

40900 

30 dage 

 

Personer, der 

ønsker beskæf-

tigelse som 

chauffører in-

den for gods-

transport med 

lastbil. Jf. 

Færdselsstyrel-

sens regler, 

skal deltagen 

være være 

fyldt 21 år, se-

 

Godstransport med lastbil 

Deltageren kan føre køretøjet rati-

onelt med hovedvægt på sikker-

hed, anvende reglerne og har 

kendskab til sundhed, færdsels- og 

miljøsikkerhed, service og logistik 

mv. jf. Færdselsstyrelsens BEK nr. 

337 af 28/04/2008 om kvalifikati-

onskrav til visse førere af køretøjer 

i vejtransport.  

 

Efter uddannelsen har deltageren 

erhvervet kørekort kategori C jf. 

gældende myndighedskrav beskre-

vet i Justitsministeriets BEK nr. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen.  

 

Uddannelsen har en varighed på 30 

dage, og det vil være hensigtsmæssigt 

at det er mere nøje beskrevet, hvilke 

kompetencer deltageren har efterføl-

gende.  

 

Der henvises til en bekendtgørelse fra 

Færdselsstyrelsen, men hvis man ikke 

har kendskab til denne, mangler man 

nogle oplysninger om uddannelsens 
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Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

nest ved ud-

dannelsens af-

slutning. 

304 af 02/04/2009 om kørekort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mål. 

 

I første afsnit står der:  

”Deltageren kan føre køretøjet rationelt 

med hovedvægt på sikkerhed, anvende 

reglerne…”. Det er uklart, hvad ”reg-

lerne” omfatter.  

  

Øvrig kommentar:  

I beskrivelsen af målgruppen er ordet 

”være” skrevet to gange: 

” Jf. Færdselsstyrelsens regler, skal 

deltagen være være fyldt 21 år…”.  

 

Desuden er ordet ”deltageren” stavet 

forkert. 

 

Det er svært at overskue forskellen på 

denne uddannelse og disse uddannel-

ser, når man alene tager udgangspunkt 

i målbeskrivelserne: 

 

42808 Intensiv grundlæggende 

kval.uddannelse – lastbil - 20 dage. 

 

42832 Godstransport med lastbil samt 

grundl. kval.uddan – 50 dage. 

 

42846 Grundlæggende kvalifikations-

uddannelse – lastbil – 40 dage. 

 

40903 

2 dage 

 

Chauffører og 

selvstændige 

vognmænd 

med operative 

opgaver inden 

for deltranspor-

ter. 

 

 

Håndtering af mælk og mejeri-

prod. under deltransp. 

Deltageren kan, på baggrund af 

kendskab til temperatur, hygiejne 

og bakterievækst i mælkeproduk-

ter, håndtere mælk og udføre 

transport mellem mejerier og/eller 

produktionsenheder. Desuden kan 

deltageren foretage rengøring af 

køretøjer og udstyr under iagtta-

gelse af principper for personlig 

hygiejne. 

 

 

Målgruppe: 

Det kan synes lidt ulogisk, at ”selvstæ-

dige vognmænd med operative opga-

ver” er nævnt i målgruppen.  

 

Målgruppen kunne i stedet for beskri-

ves som ”Chauffører, der transporterer 

mælk og mejeriprodukter”. 

 

Målbeskrivelsen: 

Afsnittene kan inddeles i: 

teoretiske, praktiske og praktisk-

metodiske kompetencer som følger: 
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Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

I arbejdet indgår også viden om 

kundernes-, forbrugernes- og 

myndighedernes krav til leverings-

sikkerhed og kvalitetssikring. 

 

”Deltageren har viden om temperatur, 

hygiejne og bakterievækst i mælkepro-

duktioner. På baggrund af denne viden 

kan deltageren udføre transport af 

mælk mellem mejerier og/eller produk-

tionsenheder. 

 

Deltageren har viden om principper for 

personlig hygiejne, og deltageren kan 

på baggrund heraf foretage rengøring 

af køretøjer og udstyr.” 

 

Deltageren har viden om kundernes-, 

forbrugernes- og myndighedernes krav 

til leveringssikkerhed og kvalitetssik-

ring.” 

 

Det kan undre, hvorfor der i målbeskri-

velsen står, at deltageren kan: 

 

”… foretage rengøring af køretøjer og 

udstyr under iagttagelse af principper 

for personlig hygiejne.” 

 

Kompetencen handler vel ikke kun om 

viden om principperne for personlig 

hygiejne, det må også være relevant at 

vide noget om hygiejne i relation til 

rengøring af køretøjer og udstyr. 

 

40920 

2 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver 

inden for føde-

varetransport. 

 

 

Transport af fødevarer med kø-

levogn 

Deltageren kan betjene kølemaski-

ner på køretøjer, der transporterer 

fødevarer.  

Deltageren kan desuden udføre 

start og indstilling af kølemaskine 

og betjene nødvendige aggregater 

før og efter driftsstop. Deltageren 

har tillige kendskab til service og 

vedligeholdelse af kølemaskiner. 

Derudover kan deltageren efterleve 

specifikke serviceprincipper ved 

 

Varighed: 

Specielt kompetencerne ”… indsigt i 

regler om økonomisk ansvar, doku-

mentation og transportlovgivning.” 

kan – sammen med de øvrige kompe-

tencer – synes meget omfattende til en 

2-dages uddannelse.  

 

Målbeskrivelsen: 

Er opremsende og svær at få overblik 

over. For at lette forståelsen foreslås 

omskrivning til korte sætninger ordnet 

efter teoretiske, praktiske og praktisk-
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Mål/dage 

mål- 

gruppe 

Titel og målbeskrivelse Kommentarer i forhold til rammer 

og principper i beskrivelses-

systemet m.m. 

modtage- og afleveringsprocedurer 

på grundlag af indsigt i regler om 

økonomisk ansvar, dokumentation 

og transportlovgivning. Deltageren 

kan forebygge og løse særlige situ-

ationer knyttet til fødevaretrans-

porten omfattende chaufførens 

personlige sikkerhed. 

metodiske kompetencer. 

 

Forslag:  

”Deltageren kan betjene kølemaskiner, 

herunder start og indstilling af kølema-

skiner samt håndtere driftstop på køre-

tøjer, der transporterer mælk.” 

 

Kommentar til afsnittet:  

”Deltageren kan efterleve specifikke 

serviceprincipper ved modtagelse og 

aflevering…”.  

 

Det fremgår ikke, hvilke specifikke ser-

viceprincipper der er tale om.  Kan det 

specificeres og konkretiseres med ek-

sempler?  

 

Kommentar til afsnittet: 

”… indsigt i regler om økonomisk an-

svar, dokumentation og transportlov-

givning.” 

 

Det kan med fordel konkretiseres, hvil-

ket økonomisk ansvar, hvilken doku-

mentation og specifik transportlovgiv-

ning der er tale om.  

 

Kommentarer til afsnittet:  

”Deltageren kan forebygge og løse 

særlige situationer knyttet til fødevare-

transport omfattende chaufførens sik-

kerhed.” 

 

Det kan beskrives mere detaljeret, 

hvilke særlige situationer det drejer sig 

om. Er der særlige sikkerhedsproble-

mer i relation til chaufføren vedr. føde-

varetransport?  
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42808 

20 dage 

 

Personer, der 

ønsker beskæf-

tigelse som 

chauffører in-

den for gods-

transport med 

lastbil. Jf. 

Færdselsstyrel-

sens regler skal 

deltagen være 

fyldt 21 år se-

nest ved ud-

dannelsens af-

slutning. 

 

Intensiv grundlæggende 

kval.uddannelse – lastbil 

Deltageren kan føre køretøjet rati-

onelt med hovedvægt på sikker-

hed, anvende reglerne og har 

kendskab til sundhed, færdsels- og 

miljøsikkerhed, service og logistik 

mv. jf. Færdselsstyrelsens BEK nr. 

337 af 28/04/2008 om kvalifikati-

onskrav til visse førere af køretøjer 

i vejtransport. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

 

Det er svært at overskue forskellen på 

denne uddannelse og disse uddannel-

ser: 

 

40900 - 30 dage – Godstransport med 

lastbil 

 

42832 - 50 dage - Godstransport med 

lastbil samt grundl. kval.uddan 

 

42846 - 40 dage - Grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse - lastbil 

 

42832 

50 dage 

Personer, der 

ønsker beskæf-

tigelse som 

chauffører in-

den for gods-

transport med 

lastbil. 

 

grundl. kval.uddan 

Deltageren kan føre køretøjet rati-

onelt med hovedvægt på sikker-

hed, anvende reglerne og har 

kendskab til sundhed, færdsels- og 

miljøsikkerhed, service og logistik 

mv. jf. Færdselsstyrelsens BEK nr. 

337 af 28/04/2008 om kvalifikati-

onskrav til visse førere af køretøjer 

i vejtransport. 

 

Efter uddannelsen har deltageren 

erhvervet kørekort kategori C jf. 

gældende myndighedskrav beskre-

vet i Justitsministeriets BEK nr. 

304 af 02/04/2009 om kørekort. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

 

Der henvises til en bekendtgørelse fra 

Færdselsstyrelsen, men hvis man ikke 

har kendskab til denne, mangler man 

nogle oplysninger om uddannelsens 

mål. 

 

Det er svært at overskue forskellen på 

denne uddannelse og disse uddannel-

ser: 

 

42808 -20 dage - Intensiv grundlæg-

gende kval.uddannelse – lastbil 

 

40900 - 30 dage – Godstransport med 

lastbil 

 

42846 - 40 dage - Grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse - lastbil 
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42845  

2 dage 

Chauffører/ 

skraldemænd 

med primært 

operative op-

gaver, admini-

strative med-

arbejdere med 

primært opga-

ver inden for 

ordremodtagel-

se og planlæg-

ning, mellem-

ledere som fx 

kørselsforvalte-

re og planlæg-

gere, selv-

stændige 

vognmænd. 

 

 

Grundlæggende flakkøretøjer 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, gennem teori om flak-

køretøjets opbygning, virkemåde 

og kontrolsystemer, aflæsningsfor-

hold på forbrændingsanlæg og de-

ponier m. m., afsætte container på 

offentlig vej og foretage aflæsning 

af forskelligt affald på en både sik-

ker og forsvarlig måde. Arbejdet 

omfatter drifts- og færdselssikker-

hedsmæssige eftersyn, vurdering 

af om en planlagt kørsel er lovlig 

og forsvarlig, anvendelse og betje-

ning af forskellige flakkøretøjers 

wire- og kroghejs samt container-

typer på en sikker og driftsmæssig 

korrekt måde. Endelig kan deltage-

ren betjene især containertyper til 

fast affald, foretage elementær 

vedligeholdelse af det hydrauliske 

system og af komponenter, hvor 

der opstår slitage og belastning, 

foretage bakning og manøvrering 

på lokaliteter med vanskelige pas-

sager og snævre pladsforhold, vej-

lede kunder i sortering af affald 

samt anvende personligt sikker-

hedsudstyr. 

 

Varighed: 

To dage kan virke som kort tid til at 

opnå de kompetencer, der fremgår af 

målbeskrivelsen. 

 

Målgruppen:  

Det synes ulogisk, at målgruppen også 

omfatter administrative medarbejdere, 

mellemledere og selvstændige vogn-

mænd. Hvis de har behov for dette 

kursus, fungerer de under alle om-

stændigheder som chauffører.  

 

Målgruppen kunne i stedet være:  

”Skraldemænd og øvrige chauffører, 

der er førere af flakkøretøjer.” 

 

I øvrigt bør begrebet ”skraldemænd” 

udskiftes med begrebet ”renovations-

medarbejdere”. 

 

Titlen: 

Titlen er ikke særlig præcis eller infor-

mativ. Den kunne ændres til ”Grund-

læggende kørsel med flakkøretøjer”. 

Derved ville det også være tydeligt, at 

uddannelsen er målrettet chauffører. 

 

Målbeskrivelsen: 

Målbeskrivelsen er en lang opremsning 

af kompetencer. Den kan gøres mere 

overskuelig med en opdeling i flere 

sætninger/afsnit/pinde, ordnet efter 

teoretiske, praktiske og praktisk-

metodiske kompetencer.  

 

Det kan synes lidt mærkeligt, at mål-

beskrivelsen omfatter en beskrivelse af 

det arbejde, som deltagerne skal kunne 

udføre. Det bør omformuleres til teore-

tiske, praktiske og praktisk-metodiske 

kompetencer. F.eks.:  

”Deltageren kan foretage drifts- og 

færdselsmæssige eftersyn, vurdere om 

en planlagt kørsel er lovlig og forsvar-

lig…”.  
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42846 

40 dage 

 

Personer, der 

ønsker beskæf-

tigelse som 

chauffører in-

den for gods-

transport med 

lastbil. Jf. Tra-

fikstyrelsens 

regler, skal un-

ge imellem 18 

år og 21 år ha-

ve denne ud-

dannelse, ud 

over kørekort 

til kat. C for at 

kunne udføre 

erhvervsmæs-

sig godstrans-

port over 3.500 

kg. 

 

Grundlæggende kvalifikations-

uddannelse - lastbil 

Deltageren kan føre køretøjet rati-

onelt med hovedvægt på sikker-

hed, anvende reglerne og har 

kendskab til sundhed, færdsels- og 

miljøsikkerhed, service og logistik 

mv. jf. Færdselsstyrelsens BEK nr. 

337 af 28/04/2008 om kvalifikati-

onskrav til visse førere af køretøjer 

i vejtransport. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

 

Der henvises til en bekendtgørelse fra 

Færdselsstyrelsen, men hvis man ikke 

har kendskab til denne, mangler man 

nogle oplysninger om uddannelsens 

mål. 

 

Det er svært at overskue forskellen på 

denne uddannelse og disse uddannel-

ser: 

 

42808 Intensiv grundlæggende 

kval.uddannelse – lastbil – 20 dage 

 

40900 Godstransport med lastbil – 30 

dage 

 

42832 Godstransport med lastbil samt 

grundl. kval.uddan. 50 dage 

 

42851 

1 dag 

 

Chauffø-

rer/transportm

edarbejdere 

med primært 

operative op-

gaver, admini-

strative med-

arbejdere med 

primært opga-

ver inden for 

kørselstilrette-

læggelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere 

samt selvstæn-

dige vogn-

 

Sikker adfærd - nul arbejds-

ulykker 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, gennem teoriunder-

visning og praktiske øvelser/ 

demonstrationer, udføre gods-  

og/eller personbefordring, udvi-

sende en sikkerhedsmæssig ad-

færd, der tilstræber resultatet: Nul 

arbejdsulykker. 

Derudover har deltageren kend-

skab til regler gældende for ar-

bejdsmiljø og kender de primære 

risici, som normalt forekommer in-

den for transporterhvervet og kan 

forebygge deraf følgende uheld og 

ulykker. Herunder udvælgelse og 

anvendelse af de optimale person-

lige værnemidler, arbejdsstillinger 

og -procedurer. 

Endvidere kender deltageren be-

tydningen af virksomhedens fælles 

 

Målgruppen:  

Det synes ulogisk, at målgruppen også 

omfatter administrative medarbejdere, 

mellemledere og selvstændige vogn-

mænd. Det kan dog måske forsvares, 

når der primært ses på den sidste del 

af målbeskrivelsen. 

 

Målbeskrivelsen: 

2. og 3. afsnit virker ”tunge”. For at 

præcisere kompetencerne kan målbe-

skrivelsen formuleres om, så der an-

vendes kortere sætninger – evt. opstil-

let efter teoretiske, praktiske og prak-

tisk-metodiske kompetencer.  
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mænd. 

 

sikkerhedskultur og kan bidrage til 

etablering eller højnelse af denne, i 

forlængelse af - og i samarbejde 

med - virksomhedens sikkerheds-

organisation. 

Uddannelsen kan indgå i den lov-

pligtige efteruddannelse jf. Trafik-

styrelsens regler. 

 

42903 

1 dag 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

 

Køreteknik ajourføring 

Førere af køretøjer, der anvendes 

til erhvervsmæssig godstransport 

eller erhvervsmæssig personbefor-

dring kan, efter gennemført ud-

dannelse på et af myndighederne 

godkendt køreteknisk anlæg, gen-

nem teori om kørselsdynamik og 

nye teknologiers mekaniske/fysiske 

muligheder og begrænsninger 

samt vej-, vejr- og trafikforhold, 

reagere hensigtsmæssigt i vanske-

lige og pludseligt opståede situati-

oner og anvende korrekt styre-, 

bremse-, undvige- og afværgetek-

nik i disse køretøjer. 

Den praktiske kørsel på tør lang-

bane omfatter bremse- og undvi-

geøvelse med pludseligt opståede 

forhindringer. (Hastighed max. 50 

km/t.) På glat langbane bremse- 

og undvigeøvelse med pludseligt 

opståede forhindringer og brems-

ning på uens friktion. I glat S-

kurve gennemkørsel under anven-

delse af ASR og bremseøvelse. På 

glat bakke bremsning/ undvige-

øvelse nedad bakke, indkørsel i vi-

geplads/buslomme nedad bakke og 

kørsel opad bakke, anvendelse af 

ASR. 

Endelig indgår korrekt bremsetek-

nik med ABS-bremser og andre 

hjælpesystemer i tørt og glat føre, 

betydningen af korrekt virkende 

bremser, betydningen af ASR og 

brugen heraf, risikoen ved anven-

delse af motorbremse (inkl. for-

 

Varighed: 

Selvom uddannelsen har fokus på 

ajourføring af køreteknik, må det siges 

at være et meget kort uddannelsesfor-

løb, når der kun er afsat én dag.  

 

Uddannelsen er dog skabt ud fra et øn-

ske om et kort uddannelsesforløb, og 

flere interviewpersoner peger på, at det 

er vanskeligt at få deltagere på en 2-

dages arbejdsmarkedsuddannelse med 

fokus på køreteknik. 

  

Målgruppen:  

Det synes ulogisk, at målgruppen også 

omfatter administrative medarbejdere, 

mellemledere og selvstændige vogn-

mænd, da uddannelsen omfatter kom-

petencer i relation til køreteknik.  

 

Målbeskrivelsen:  

I nogle dele af målbeskrivelsen er der 

ikke fokus på de kompetencer, deltage-

ren har efterfølgende, men på hvilke 

køretekniske øvelser der skal indgå i 

uddannelsen.  

 

Målbeskrivelsen er meget lang (især 

set i relation til, at det er en uddannel-

se på én dag), og den er uoverskuelig 

og svær at læse.  

 

Målbeskrivelsen kan blive lettere at læ-

se og forstå, hvis der sker en opdeling i 

afsnit ordnet efter teoretiske, praktiske 

og praktisk-metodiske kompetencer. 

Noget af teksten kan evt. også blive 

opstillet på listeform.  
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stærkede motorbremser) og retar-

der i glat føre. 

 

43959 

5 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

 

International godstransport 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, gennem teori om in-

ternational logistik og kørselsfor-

hold, færdselsregler samt gælden-

de køre-/hviletidsbestemmelser og 

arbejdstidsregler, udføre internati-

onal godstransport og eksportkør-

sel. Arbejdet omfatter ruteplan-

lægning, kontrol og klargøring af 

køretøjer til toldlukning (TIR), an-

vendelse af elektronisk betalings-, 

navigations- og kommunikations-

udstyr på grundlag af gældende 

kvalitetsnormer (fx ISO 9000). I 

arbejdet indgår kontrol af fragtbre-

ve og leveringsbetingelser, udfyl-

delse af fragtbreve i henhold til 

CMR-lovgivning, udfyldelse af kør-

selsrapport, valutarapport, forsik-

ringsdækning mv. 

 

Varighed:  

En interviewperson fra en af skolerne 

mener, at uddannelsen er for lang. 

Dette begrundes med, at de kompeten-

cer, der er beskrevet, både indgår i de 

grundlæggende chaufføruddannelser og 

i de lovpligtige EU-Efteruddannelser. 

 

Målbeskrivelsen: 

Målbeskrivelsen kan blive lettere at læ-

se, hvis der gennemføres en opdeling 

af kompetencerne i flere afsnit.  

 

Det vil desuden være en fordel, hvis 

der ikke er en lang indskudt sætning i 

første afsnit.  

 

Det er også muligt at opstille nogle af 

kompetencerne i listeform, så det bli-

ver mere overskueligt at læse målbe-

skrivelsen.  

 

Desuden kan nogle af kompetencerne 

med fordel opdeles efter praktiske, teo-

retiske og praktisk-metodiske kompe-

tencer.  

 

43960 

5 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

 

Transport af temperaturfølsomt 

gods 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, gennem teori om god-

sets egenskaber, varetyper, hygi-

ejne, kølekassens opbygning, mil-

jøbestemmelser ved anvendelse af 

kølemidler og kølemaskinens yde-

evne, overvåge og vejlede under 

lastning/losning og udføre trans-

port af temperaturfølsomt gods. 

Arbejdet omfatter temperaturkon-

trol på grundlag af egenkontrol-

programmets checklister, således 

at godset modtages, transporteres 

og afleveres i henhold til retnings-

linjer for normale og afvigende 

 

Varighed:  

Nogle af interviewpersoner fra skolerne 

giver udtryk for, at uddannelsen er for 

lang i forhold til de kompetencer og det 

kompetenceniveau, der er beskrevet.  

 

En interviewperson foreslår, at uddan-

nelsen opdeles i to:  

• En 3-dages uddannelse med fokus 

på godstyper, godskendskab etc. 

• En 2-dages uddannelse med fokus 

på brug af køleapparatur, kemi og 

bakterier. 

Deltagerne vil så selv kunne kombinere 

de to uddannelser til et ugekursus, hvis 

de ønsker dette. 
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selvstændige 

vognmænd. 

 

 

transporter. I arbejdet indgår ef-

tersyn af kølemaskinen, kontrol af 

mærkning og godkendelser af kø-

lemateriel, systematisk fejlfinding 

ved driftsstop, nødreparation af kø-

lemaskinen, afhjælpning af drifts-

forstyrrelser, således at transport-

forholdene optimeres, og deltage-

ren bidrager til en dynamisk udvik-

ling af egenkontrolprogrammerne. 

Målgruppen: Det synes ulogisk, at 

målgruppen også omfatter administra-

tive medarbejdere, mellemledere og 

selvstændige vognmænd.  

 

Målbeskrivelsen:  

Målbeskrivelsen er en lang opremsning 

af arbejdsopgaver, som deltageren skal 

have kompetencer til at kunne vareta-

ge efter uddannelsen.   

 

Beskrivelsen kan gøres mere overskue-

ligt med en opdeling i flere afsnit/pinde 

evt. ordnet efter teoretiske, praktiske 

og praktisk-metodiske kompetencer i 

relation til transport af temperaturføl-

somt gods. 

 

43962 

2 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

 

 

Køreteknik og ny teknologi 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse på et køreteknisk an-

læg godkendt af Færdselsstyrelsen, 

gennem teori om kørselsdynamik 

og nye teknologiers mekani-

ske/fysiske muligheder og be-

grænsninger (ABS, ASR, CAG, 

Geartronic, EPS, retar-

der/motorbremser, hastighedsbe-

grænsere og tempostat m.v.), rea-

gere hensigtsmæssigt i vanskelige 

og pludseligt opståede situationer 

og anvende korrekt styre-, brem-

se-, undvige- og afværgeteknik. 

Den praktiske kørsel på tør lang-

bane omfatter bremse- og undvi-

geøvelser med pludseligt opståede 

forhindringer. (Hastighed max. 50 

km/t.) På glat langbane, brems-

ning/undvigeøvelse med pludseligt 

opståede forhindringer (max. 50 

km/t.) og bremsning på uens frik-

tion. På glat S-kurve. Anvendelse 

af ASR og bremsning. På glat bak-

ke, bremsning/undvigeøvelse ned-

ad bakke, indkørsel i vigeplads 

buslomme nedad bakke, kørsel op-

ad bakke, anvendelse af ASR. 

 

Målgruppen:  

Det synes ulogisk, at målgruppen også 

omfatter administrative medarbejdere, 

mellemledere og selvstændige vogn-

mænd, da uddannelsen har fokus på 

udvikling af køretekniske kompetencer.  

 

Målbeskrivelsen:  

Målbeskrivelsen er en lang opremsning 

af kompetencer, som deltagerne skal 

tilegne sig.  

 

Beskrivelsen af kompetencerne kan gø-

res mere overskuelig ved en opdeling i 

flere sætninger ordnet efter teoretiske, 

praktiske og praktisk-metodiske kom-

petencer i relation til køreteknik og ny 

teknologi. Kompetencerne kan evt. 

skrives i listeform. 

 

En del af målbeskrivelsen er en beskri-

velse af undervisningens indhold – og 

ikke de kompetencer, som deltagerne 

har efter uddannelsen. F.eks. ”Den 

praktiske kørsel på..”.  

 

En opdeling af målbeskrivelsen i flere 

afsnit vil tydeliggøre og præcisere den. 

Beskrivelsen af kompetencerne kan 
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Endelig indgår korrekt bremsetek-

nik med ABS-bremser og andre 

hjælpesystemer i tørt og glat føre, 

betydningen af korrekt virkende 

bremser, betydningen af ASR, og 

brugen heraf, risikoen ved anven-

delse af motorbremse (incl. for-

stærkede motorbremser) og retar-

der i glat føre, hvorledes ABS-

bremser kontrolle-

res/vedligeholdes, generel opbyg-

ning af ABS - ASR, og disses funk-

tioner, hastighedsbegrænsere og 

tempostatens funktion og nye 

transmissionstyper. 

med fordel opstilles i afsnit og pinde – 

efter teoretiske, praktiske og praktisk-

metodiske kompetencer. 

 

 

 

 

44012 

2 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

 

Sundhed for godschauffører 

Deltageren kan, efter endt uddan-

nelse, arbejde sikkert som chauffør 

på baggrund af sin viden om krop-

pens behov for sund kost, sunde 

arbejdsstillinger, motion og ar-

bejdsbevægelsers indflydelse på 

livskvalitet og mulighed for at fo-

rebygge sygdomme. 

Endvidere foregår arbejdet på ba-

sis af chaufførens viden om WHO’s 

definition af sundhed samt hvilke 

ernæringsmæssige, fysiologiske og 

ergonomiske faktorer, der påvirker 

kroppen i positiv og negativ ret-

ning.  

Endelig foregår arbejdet med ind-

sigt i afspændingsteknikker, som 

kan bruges i hverdagen til at opnå 

bedre hvile og søvn, ligesom 

chaufføren opnår en grundlæggen-

de viden om smerter, hvorfor de 

opstår og hvordan smerter kan fo-

rebygges og afhjælpes. 

 

Målgruppen:  

Det synes ulogisk, at målgruppen også 

omfatter administrative medarbejdere, 

mellemledere og selvstændige vogn-

mænd, da uddannelsen har fokus på 

udvikling af godschaufførernes kompe-

tencer i forhold til at tage hånd om de-

res egen sundhed.  

 

Målbeskrivelsen: 

Beskrivelsen kan blive lettere at læse, 

hvis den f.eks. opdeles i mindre afsnit, 

og hvis der er færre opremsninger.  

Der kan også foretages en opdeling i 

forskellige typer af kompetencer. Se et 

uddrag med beskrivelse af teoretiske 

kompetencer herunder.  

 

”Deltageren har viden om WHO’s defi-

nition af sundhed…, der påvirker krop-

pen i positiv og negativ retning. 

Deltageren har desuden indsigt i af-

spændingsteknikker til at opnå bedre 

hvile og søvn. Endelig har deltageren 

også en grundlæggende viden om 

smerter, viden om hvorfor smerte op-

står, og hvordan smerte kan forebyg-

ges og afhjælpes.”  
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44722 

5 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

og selvstændi-

ge vognmænd. 

 

Køre- og hviletidsregler 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, gennem teori om gæl-

dende køre- og hviletidsregler for 

godstransport/personbefordring, 

anvende disse i forhold til en plan-

lagt transportopgave, såvel natio-

nalt som internationalt. 

 

Varighed: 

Flere interviewpersoner peger på, at 

uddannelsen er for lang. 

 

Målbeskrivelsen: 

Målbeskrivelsen er meget kortfattet set 

i relation til, at det er en 5-dages ud-

dannelse. Den indeholder kun ganske 

lidt information om de kompetencer, 

deltagerne skal tilegne sig.  

 

 

45075 

1 dag 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

og selvstændi-

ge vognmænd. 

 

Brug af diagramark og kontrol-

apparat 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, på baggrund af gæl-

dende køre- og hviletidsregler for 

godstransport/personbefordring, 

udfylde, anvende og kontrollere di-

agramark samt føre kontrol med 

fartskriverens funktioner. 

 

Målgruppen: 

Det kan til en vis grad synes ulogisk, at 

målgruppen også omfatter administra-

tive medarbejdere, mellemledere og 

selvstændige vognmænd, da det ikke 

er dem, der skal anvende diagramark 

og kontrolapparater i hverdagen.  

 

Målbeskrivelsen: 

Målbeskrivelsen er svær at læse pga. 

to indskudte sætninger. Den kan blive 

lettere at læse, hvis den deles op i teo-

retiske kompetencer og de praktisk-

metodiske kompetencer. 
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45079 

1 dag 

 

Uddannelsen 

står åben for 

personer, der 

er i besiddelse 

af kørekort til 

kategori C, C/E 

eller D, er-

hvervsmæssig 

personbefor-

dring. 

 

Transportpapirer inden for vej-

transport 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, udvælge og anvende 

de dokumenter, attester og papi-

rer, der kræves ved transport af 

gods eller befordring af passage-

rer, nationalt såvel som internatio-

nalt. 

 

Målgruppen: 

Det er en lidt underlig formulering, at 

”Uddannelsen står åben for….! 

 

Målbeskrivelsen:  

Beskrivelsen kan med fordel omformu-

leres, så der kan sættes mindst ét 

punktum. Det vil gøre den lettere at 

læse.  

 

Øvrige kommentarer: 

En interviewperson foreslår, at uddan-

nelsen lægges sammen med 43959 In-

ternational godstransport.  

 

45080 

3 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

og selvstændi-

ge vognmænd. 

 

Energirigtig kørsel 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse med praktisk øvelses-

kørsel, gennem teori om motorens 

udstødning, herunder stoffernes 

skadelige indflydelse på miljøet og 

helbredet, vælge og anvende den 

mest korrekte køremåde, som gi-

ver den bedste udnyttelse af 

brændstoffet, den bedste træk-

kraft, og det laveste brændstoffor-

brug i forhold til det aktuelle køre-

tøj. 

 

Endvidere kan deltageren udnytte 

køretøjets bevægelsesenergi ved 

en defensiv køremåde og vurdere 

de faktorer, som fremmer og 

hæmmer stress i trafikale situatio-

ner. 

 

Varighed:  

Nogle af interviewpersonerne fra sko-

lerne har peget på, at uddannelsen er 

for lang.  

 

En interviewperson fortæller, at de på 

skolen har gode erfaringer med at gen-

nemføre uddannelsen som split med 3 

x 1 dag hen over et halvt år.  

 

Målgruppen:  

Det synes ulogisk, at målgruppen også 

omfatter administrative medarbejdere, 

mellemledere og selvstændige vogn-

mænd, da uddannelsen udelukkende 

har fokus på kompetencer i forhold til 

energirigtig kørsel.  

 

Målbeskrivelsen: 

Beskrivelsen er svær at læse pga. ind-

skudte sætninger.  

 

Det kan anbefales at skrive målbeskri-

velsen om og sætte flere punktummer.  

 

Det vil desuden være en fordel at op-

dele kompetencerne i teoretiske, prak-

tiske og praktisk-metodiske kompeten-

cer.  
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45082 

3 dage 

 

Adgang til ud-

dannelsen har 

personer, der 

har gyldigt kø-

rekort til store 

køretøjer, ka-

tegori C/D, er-

hvervsmæssig 

personbefor-

dring. 

 

Manøvrering, forsikringer og 

færdselsregler 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, gennem teori om for-

sikring, skadestatistikker, færd-

selsregler mv., udføre såvel for-

læns som baglæns manøvrering 

under vanskelige kørselsforhold, 

med enten varevogn, bus eller 

lastbil/vogntog, og er således i 

stand til at begrænse skader på 

personer, gods og kørende materi-

el. 

 

Målgruppen: 

Det er en lidt underlig formulering, at 

”Adgang til uddannelsen har perso-

ner…”. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke tydeligt af målbeskri-

velsen, hvorfor ’teori om forsikring’ 

indgår i uddannelsen, og hvad denne 

teori omfatter.  

 

Beskrivelsen er svær at læse pga. ind-

skudte sætninger. Det kan anbefales at 

skrive målbeskrivelsen om og sætte 

flere punktummer.  

 

Det kunne desuden være en mulighed 

at opdele kompetencerne i teoretiske, 

praktiske og praktisk-metodiske kom-

petencer.  

 

45083 

3 dage  

 

Uddannelsen 

henvender sig 

til chauffører 

inden for gods-

transport og 

personbefor-

dring. Der er 

ingen specielle 

adgangskrav til 

uddannelsen. 

 

 

 

Arbejdsulykker og adfærd i 

nødsituationer 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, ud fra viden om ar-

bejdsulykkestyper på transportom-

rådet, hvor store køretøjer er ind-

blandet, ulykkesstatistik samt 

kendskab til menneskelige, materi-

elle og økonomiske følger, foretage 

forebyggelse af ulykker i virksom-

heden, i eller ved køretøjet, samt 

ved brug af hjælpeudstyr. Desuden 

udvise korrekt sikkerhedsmæssig 

adfærd i henhold til gældende sik-

kerheds- og arbejdsmiljøbestem-

melser, herunder give førstehjælp 

og kan hjælpe ved almindelige fo-

rekommende ulykker, brand og 

ved pludselige sygdomme. 

 

 

 

 

 

Varighed:  

Nogle af interviewpersonerne fra sko-

lerne mener, at uddannelsen er for 

lang.  

 

Titlen:  

Titlen kunne være mere sigende for 

uddannelsens indhold, hvis den hed 

”Forebyggelse af arbejdsulykker”. 

 

Målbeskrivelsen: 

Beskrivelsen er svær at læse pga. 

mange indskudte sætninger.  

 

Sidste helsætning: ”Desuden udvise 

korrekt… ”  er en ufuldstændig sæt-

ning. Den kan ændres til: ”Deltageren 

kan udvise korrekt sikkerhedsmæssig 

adfærd.”  

 

Den kan omskrives, så der sættes flere 

punktummer. Desuden kan det overve-

jes at beskrive kompetencerne i  

teoretiske, praktiske og praktisk-

metodiske kompetencer.   
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45107 

3 dage 

 

Chauffører in-

den for gods-

transport og 

personbefor-

dring. 

 

 

Sundhed, sikkerhed, service og 

logistik  

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, gennem viden om 

hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der 

har indflydelse på helbredet og sik-

kerheden, hvordan egen adfærd og 

levevis spiller ind på helbredet, og 

indvirker på sikkerheden i såvel 

arbejdet som i trafikken, deltage 

aktivt i forbedring af sikkerheden, 

arbejdsmiljøet og sundheden på 

arbejdspladsen, i trafikken, og af 

sin egen levevis. 

 

Desuden arbejde aktivt med sund-

hedsfremme, herunder undgå syg-

domme, styrke egne ressourcer og 

kompetencer til at foretage et be-

vidst valg om adfærd, levevaner og 

livsstil, bl.a. i forbindelse med 

skæve arbejdstider. 

 

Kan arbejde med faktorer, som på-

virker det psykiske arbejdsmiljø, 

herunder stressforebyggende for-

holdsregler og faktorer, der påvir-

ker det fysiske arbejdsmiljø, gen-

nem viden om hvilke områder der, 

i det daglige arbejde som chauffør, 

især kan belaste helbredet, hvor-

dan arbejdspladsen indrettes, 

hvordan arbejdet udføres, så det er 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt 

forsvarligt samt indsigt i årsager til 

arbejdsulykker, og i hvordan disse 

kan undgås. 

 

Ligeledes forholde sig aktivt til sik-

kerhedsarbejdet på sin arbejds-

plads, herunder arbejdspladsvur-

deringer. 

 

Varighed:  

Varigheden på 3 dage virker umiddel-

bart lang sammenlignet med 44012 

sundhed for godschauffører, der er på 

2 dage. 

 

 

 

Titlen:  

Det er ikke logisk, at begreberne ”ser-

vice” og ”logistik” indgår i titlen.  

En dækkende titel kunne i stedet være: 

”Sundhed og arbejdsmiljø”.  

 

Målbeskrivelsen: 

Beskrivelsen indeholder mange ind-

skudte og ufuldstændige sætninger, og 

det gør den svær at læse. 

  

Målbeskrivelsen kan med fordel om-

skrives i flere afsluttende sætninger 

samt evt. opdeles efter teoretiske, 

praktiske og praktisk-metodiske kom-

petencer i relation til sundhed og sik-

kerhed. 
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45110 

3 dage 

 

Personer, der 

er beskæftiget 

med indsam-

ling, håndtering 

og forsendelse 

af olie- og ke-

mikalieaffald 

eller, der skal 

til at beskæfti-

ge sig med dis-

se emner som 

ansat i en virk-

somhed. 

 

 

Håndtering af olie- og kemika-

lieaffald 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, gennem teori om ind-

samling, modtagelse, sortering, 

behandling, forsendelse mv., hånd-

tere affaldet miljømæssigt korrekt i 

henhold til bortskaffelsessystemer, 

transportregler og de sikkerheds-

foranstaltninger, der skal overhol-

des ved indsamling, modtagelse og 

forsendelse af olie- og kemikalieaf-

fald. 

Endvidere kan deltageren handle 

korrekt ved uheld og brand, samt 

yde førstehjælp ved skader for-

voldt ved brand, ætsning og for-

giftning og træffe passende ar-

bejdsmiljømæssige foranstaltnin-

ger, herunder brug af personlige 

værne-/hjælpemidler, hvor der 

skal foretages manuel håndtering 

med risiko for direkte kontakt, ved 

tunge eller hyppige løft. 

 

Arbejdet omfatter vurdering af af-

faldets vigtigste faretyper, sorte-

ring i affaldsgrupper, valg og an-

vendelse af korrekte og godkendte 

emballager, afmærkning af embal-

lager med korrekte faresedler og 

påskrifter, samt ved forsendelser: 

Udfærdigelse af transportdoku-

menter og eventuel affaldsdeklara-

tion, samt udlevering af korrekt 

sikkerhedskort mv. og endvidere 

kontrol af, hvorvidt chauffører og 

transportmidler opfylder gældende 

krav vedr. hhv. uddannelse og ud-

styr. 

 

Målbeskrivelsen: 

Den er meget omfattende med mange 

indskudte sætninger, som gør den 

svær at forstå.  

 

Kan omskrives til hele kortere sætnin-

ger opdelt efter teoretiske, praktiske og 

praktisk metodiske-kompetencer i rela-

tion til håndtering af olie- og kemika-

lieaffald. 

 

 

Øvrige kommentarer: 

Der er overlap mellem denne uddan-

nelse og 31967-2 Håndtering af olie og 

kemikalieaffald. 

 

 

45112 

5 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

 

Vedligeholdelse af transport-

materiel 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, gennem teori om kø-

retøjets eller arbejdsredskabets 

 

Varighed:  

Nogle af interviewpersonerne fra sko-

lerne synes, at uddannelsen er for 

lang. 

 



Forbedring og skærpelse af AMU-målbeskrivelserne  

 

 

56 

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

opbygning og virkemåde, udføre 

forebyggende vedligeholdelse, fo-

retage elementær fejlfinding og 

udbedre mindre driftsfejl omfat-

tende såvel motor som det elektri-

ske system. 

Arbejdet omfatter drifts- og færd-

selssikkerhedsmæssige eftersyn af 

køretøj og/eller arbejdsredskab 

samt korrekt sikkerhedsmæssig 

adfærd i henhold til de gældende 

sikkerheds- og arbejdsmiljøbe-

stemmelser 

Målgruppe: 

Målgruppen omfatter administrative 

medarbejdere. Det er ulogisk set i for-

hold til målbeskrivelsen.  

 

Målbeskrivelsen: 

Beskrivelsen vil være lettere at læse, 

hvis den omskrives til hele kortere 

sætninger opdelt efter teoretiske, prak-

tiske og praktisk-metodiske kompeten-

cer i relation til vedligeholdelse af 

transportmateriel. 

 

I afsnit 2 kan ”Arbejdet omfatter…”  

ændres til ”Deltageren kan udføre 

drifts- og færdselssikkerhedsmæssige 

eftersyn.., hvis…”. 

 

45114 

20 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

 

Kørsel med vogntog, kategori 

C/E 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, føre vogntog, kategori 

C/E samt forestå forebyggende 

vedligehold af vogntog, herunder 

udbedre mindre driftsfejl. 

Endvidere udføre fagligt relaterede 

opgaver under hensyntagen til 

gældende sikkerheds-, arbejdsmil-

jø- og forsikringsbestemmelser mv. 

Arbejdet omfatter korrekt lastning 

(lastfordeling/-sikring), anvendelse 

af div. specialudstyr som fx tippe-, 

veksel- og hejselad. 

Endelig kan deltageren foretage ru-

teplanlægning iht. gældende køre-

/hviletidsbestemmelser, udvælge 

nødvendige transportpapirer samt 

anvende diverse mobile kommuni-

kationssystemer. 

 

Varighed:  

Nogle af interviewpersonerne fra sko-

lerne peger på, at uddannelsen er lidt 

for lang. Derfor vælger nogle af skoler-

ne at supplere med øvelser med sætte-

vogn. 

 

Målgruppe: 

Målgruppen omfatter administrative 

medarbejdere og mellemledere. Det er 

ulogisk set i forhold til målbeskrivelsen.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremstår ikke klart, hvad ”…udføre 

fagligt relaterede opgaver under hen-

syntagen til gældende sikkerheds-, ar-

bejdsmiljø- og forsikringsbestemmelser 

mv.”, består i.  

 

”Endvidere udføre…” er en ufuldstæn-

dig sætning og kan omskrives til ”Del-

tageren kan endvidere…” 

 

”Arbejdet omfatter ..” kan med fordel 

omskrives til kompetencer, som delta-

geren skal tilegne sig.   

 

Målbeskrivelsen kan præciseres i teore-

tiske, praktiske og praktisk-metodiske 

kompetencer.  
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45115 

3 dage 

 

Adgang til ud-

dannelsen har 

personer, der 

udfører gods-

transport eller 

personbefor-

dring, der er i 

besiddelse af 

gyldigt køre-

kort til almin-

delig bil, kate-

gori B og som 

har mindst 1 

års erfaring. 

 

Energirigtig kørsel, kategori B 

Efter gennemført uddannelse kan 

deltageren, med baggrund i viden 

om udstødningsstoffernes skadeli-

ge indflydelse på miljøet og hel-

bredet, udføre en defensiv køre-

teknik med heraf følgende forbed-

ring af både det personlige ar-

bejdsmiljø og miljøet i det hele ta-

get. 

Deltageren besidder i praksis en 

køreteknik, der giver den bedste 

udnyttelse af brændstoffet, den 

bedste trækkraft og det laveste 

brændstofforbrug i forhold til det 

aktuelle køretøj, samt evnen til at 

udnytte køretøjets bevægelses-

energi. 

 

Målbeskrivelsen:  

Beskrivelsen kan ændres, så den bliver 

lettere at læse. Der kan sættes flere 

punktummer, og der kan evt. ske en 

oplistning af kompetencer i pinde. 

 

Det kunne også præciseres, hvad der 

læres, teoretisk, praktisk og praktisk-

metodisk i relation til energirigtig kør-

sel. 

 

 

Øvrige kommentarer: 

Indholdsmæssigt er det svært at se 

forskel på denne målbeskrivelse og 

45080 Energirigtig kørsel.  

 

Forskellen består primært i målgrup-

perne til de to uddannelser. I 45080 er 

målgruppen chauffører m.m. – uden 

nærmere angivelse af hvilke chauffø-

rer. Her i 45115 er målgruppen chauf-

fører ved godstransport og person-

transport, der er i besiddelse af køre-

kort til almindelig bil, kategori B.  

 

45122 

2 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

 

Køreteknik 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse på et køreteknisk an-

læg godkendt af Færdselsstyrelsen, 

gennem teori om kørselsdynamik 

og mekaniske/fysiske muligheder 

og begrænsninger samt vej-, vejr- 

og trafikforhold, reagere hensigts-

mæssigt i vanskelige og pludseligt 

opståede situationer og anvende 

korrekt styre-, bremse-, undvige- 

og afværgeteknik. 

 

Den praktiske kørsel omfatter: 

- Tør langbane med bremse- og 

undvigeøvelse. 

- Glat langbane med bremse- og 

undvigeøvelse. 

- Styreøvelse i kurve. 

- Tør behændighedsbane med re-

 

Målgruppen:  

Det synes ulogisk, at målgruppen også 

omfatter administrative medarbejdere 

og mellemledere, da uddannelsen ude-

lukkende har fokus på kompetencer i 

forhold til køreteknik.  

 

Målbeskrivelsen:  

Første afsnit af målbeskrivelsen er 

svært at læse og forstå, da den inde-

holder flere indskudte sætninger.  

 

Målbeskrivelsen indeholder i 2. afsnit 

beskrivelse af, hvad undervisningen 

skal indeholde, fremfor de kompeten-

cer deltagerne skal tilegne sig.  

 

Kompetencerne kan evt. beskrives i te-

oretiske, praktiske og praktisk-

metodiske kompetencer i relation til 
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aktionsøvelse. 

- Slalomøvelse. 

- Dobbelt undvigeøvelse uden 

bremsning. 

- Glat bakke med gearskift og 

igangsætning opad. 

- Udskridning ved kørsel nedad. 

 

Inden gennemførelsen af den prak-

tiske køreteknik skal deltageren 

have gennemgået gældende sik-

kerhedsregler for køreteknisk un-

dervisning, således at vedkom-

mende kan anvende den erhverve-

de viden i forbindelse med afvikling 

af de praktiske køretekniske øvel-

ser. 

køreteknik. F.eks.: 

”Deltageren kan bremse og undvige på 

tørt og glat underlag.” 

  

Nogle af interviewpersonerne fra sko-

lerne foreslår, at målbeskrivelsen sup-

pleres med kompetencer, der relaterer 

sig til kørsel med sættevogn. 

 

45126 

3 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

 

Køreteknik, miljø og arbejds-

funktioner 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse på et køreteknisk an-

læg godkendt af Færdselsstyrelsen, 

gennem teori om kørselsdynamik 

og mekaniske/fysiske muligheder 

og begrænsninger samt vej-, vejr- 

og trafikforhold, reagere hensigts-

mæssigt i vanskelige og pludseligt 

opståede situationer og anvende 

korrekt styre-, bremse-, undvige- 

og afværgeteknik. 

Endvidere kan deltageren, under 

hensyntagen til forhold af 

sundhedsmæssig betydning, udføre 

de daglige arbejdsfunktioner ergo-

nomisk korrekt, således at skader 

på grund af forkert belastning af 

ryg, led og muskulatur kan und-

gås/nedbringes. 

 

Målgruppen:  

Det synes ulogisk, at målgruppen også 

omfatter administrative medarbejdere 

og mellemledere, da uddannelsen ude-

lukkende har fokus på kompetencer i 

forhold til køreteknik.  

 

Titlen:  

Titlen er ikke dækkende for uddannel-

sen. Titlen kunne i stedet for være 

f.eks.: ”Køreteknik og ergonomi”. 

 

Målbeskrivelsen:  

Første afsnit af målbeskrivelsen er 

svært at læse og forstå, da det inde-

holder flere indskudte sætninger.  

 

Øvrige kommentarer: 

Der er stort overlap mellem de køre-

tekniske uddannelser. Det, der skiller 

denne uddannelse ud fra de øvrige kø-

retekniske uddannelser, er primært fo-

kus på ergonomi.  
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45259 

1 dag 

 

Adgang til ud-

dannelsen har 

personer, som 

tilhører AMU-

lovens mål-

grupper, og 

som er beskæf-

tiget med af- 

og pålæsning, 

lager-

/terminalarbejd

e, dokument-

behandling af 

farligt gods, el-

ler skal til at 

beskæftige sig 

med disse em-

ner som ansat i 

en virksomhed. 

 

Sikkerhedsuddannelse ved far-

ligt gods  

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse og med baggrund i til-

delte ansvarsområder og arbejds-

opgaver, udføre arbejdet med for-

beredelser til transport, samt af- 

og pålæsning af farligt gods i hen-

hold til bestemmelserne i ADR, ka-

pitel 1.3. 

 

Målgruppen: 

Det er en lidt underlig formulering, at 

”Adgang til uddannelsen har perso-

ner…”. 

 

Måske kunne der i stedet for stå: ”Per-

soner, der er beskæftiget med fagligt 

gods i transport- eller lagervirksomhe-

der.” 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen.   

 

Det kunne f.eks. præciseres således: 

”Deltageren er bekendt med: 

• De generelle bestemmelser i ADR 

• De specifikke regler, der vedrører 

arbejdsområdet 

• De risici, der er forbundet med at 

arbejde med farligt gods 

• Procedurerne for sikker håndtering 

og optræden i nødsituationer” 

 

45261 

3 dage 

 

Personer, der 

har eller søger 

beskæftigelse 

inden for 

transportbran-

chen eller an-

dre brancher, 

hvor der ydes 

kundeservice. 

 

 

Kundeservice 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, anvende servicebe-

grebet ved den direkte kontakt 

med kunderne, og kan skelne mel-

lem forskellig kundeadfærd samt er 

bevidst om, at hver adfærd kræver 

særlig opmærksomhed og service-

niveau. Endvidere kan deltageren 

yde en kompetent og værdig ser-

vice over for særlige kundekatego-

rier som fx fysisk handicappede, 

samt anvende almindelige salgs-

psykologiske metoder. 

Endelig kan deltageren, som firma-

ansat med en formuleret firmapoli-

tik om kundeservice, anvende den-

ne i overensstemmelse med den 

kompetence vedkommende er til-

delt. 

 

Målgruppe: 

Målgruppen er personer inden for 

transportbranchen eller andre bran-

cher, hvor der ydes kundeservice. Mål-

gruppen er dermed meget bred.  

 

I oversigten over tilkoblede mål i FKB 

2224 fremgår det, at det er TUR, der 

har udviklet målet. Moder-FKB’en er 

dog 2735 Fælleskataloget, så der må 

være foretaget en ændring af tilkoblin-

gen, efter TUR har udviklet målet.  

 

Det er medtaget her, da TUR kan bi-

drage til en revidering af målbeskrivel-

sen.  

 

Målbeskrivelsen: 

Beskrivelsen vil være lettere at læse og 

forstå, hvis den blev omformuleret, så 

der kunne sættes lidt flere punktum-

mer.  
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Beskrivelsen kunne desuden deles ty-

deligt op i tre afsnit ved at indsætte 

linjeskift, når der startes på et nyt af-

snit.  

 

For at klargøre, hvilke kompetencer 

deltagerne skal tilegne sig, kan de op-

deles i teoretiske, praktiske og prak-

tisk-metodiske kompetencer.   

 

Der er en interviewperson fra en af 

skolerne, der foreslår, at TUR udvikler 

en målbeskrivelse, der er mere målret-

tet branchen. 

 

45310 

3 dage 

 

Chauffører med 

primært opera-

tive opgaver, 

administrative 

medarbejdere 

med primært 

opgaver inden 

for ordremod-

tagelse og 

planlægning, 

mellemledere 

som fx kørsels-

forvaltere og 

planlæggere, 

selvstændige 

vognmænd. 

 

 

Lastsikring og stuvning af gods 

Deltageren kan, efter gennemført 

uddannelse, gennem teori om 

kræfternes indvirkning på lastet 

gods under transport, udvælge og 

anvende det korrekte lastsikrings-

udstyr, stuve og surre forskellige 

godstyper på lastbiler, påhængs-

vogne eller andre køretøjer såle-

des, at transporten kan gennemfø-

res, uden at der opstår skader på 

gods eller køretøj eller risiko for 

uheld.  

Arbejdet omfatter læsning og sur-

ring på en sikker måde således, at 

køretøjets tilladte akseltryk og to-

talvægt ikke overskrides, alminde-

lig emballageafmærkning, håndte-

ring, opklodsning og afstivning af 

forskellige godstyper samt vedlige-

holdelse af surringsgrej i henhold 

til fabrikantens anvisninger eller 

andre gældende bestemmelser. 

Endelig kan deltageren udfylde na-

tionale og internationale fragtbreve 

og kan træffe de nødvendige for-

anstaltninger ved godsets beskadi-

gelse. 

 

Målgruppen:  

Det synes ulogisk, at målgruppen også 

omfatter administrative medarbejdere 

og mellemledere, da uddannelsen ude-

lukkende har fokus lastsikring og stuv-

ning af gods.  

 

Målbeskrivelsen: 

Beskrivelsen vil være lettere at læse, 

hvis den omskrives til hele kortere 

sætninger opdelt efter teoretiske, prak-

tiske og praktisk-metodiske kompeten-

cer i relation til vedligeholdelse af 

transportmateriel. 

 

Opremsningen af forskellige kompeten-

cer vil med fordel kunne opstilles i pin-

de, da det vil gøre beskrivelsen mere 

overskuelig. 

 

Beskrivelsen kunne desuden deles ty-

deligt op i afsnit ved at indsætte linje-

skift, hver gang der startes på et nyt 

afsnit. 
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46493 

3 dage 

 

Medarbejdere, 

der ønsker at 

kunne håndtere 

og nedtrappe 

konflikter i for-

bindelse med 

jobudøvelsen. 

 

 

Konflikthåndtering 

I forbindelse med jobudøvelsen 

kan deltageren afværge konflikt- 

og voldstruende situationer på en 

faglig, sikkerhedsmæssig og pro-

fessionel måde, kan skelne mellem 

effektiv og ineffektiv kommunikati-

on og kan, ved sin personlige 

fremtræden og adfærd, være med 

til at afværge, nedtrappe og fore-

bygge uhensigtsmæssige konflik-

ter. 

 

Er desuden opmærksom på stress-

symptomer, og at uhensigtsmæs-

sig stress har en skadelig indflydel-

se på helbredet, samt opmærksom 

på reaktioner hos mennesker efter 

ubehagelige oplevelser, fx trusler 

og overfald 

 

Dette er ikke en af TUR’s kernemål, 

selvom det fremstår som sådan i FKB 

2224.  

 

Det er et mål fra fælleskataloget. 

 

Der er en interviewperson fra en af 

skolerne, der foreslår, at TUR udvikler 

en målbeskrivelse, der er mere målret-

tet branchen. 

 

46913 

6 dage 

Personer, der 

skal transpor-

tere farligt 

gods i emballa-

ger og tanke, 

inkl. klasse 1 

og klasse 7, i 

henhold til 

ADR-

konventionen, 

nationalt såvel 

som internatio-

nalt. Deltage-

ren skal som 

minimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Grund- og Specialiserings-

kursus Kl. 1+7+Tank 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager og tanke - inklusive 

gods hørende til klasse 1 og klasse 

7.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Det ville være en fordel med en mere 

præcis beskrivelse af kompetencerne.  
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47120 

1 dag 

 

Uddannelsen 

står åben for 

alle personer, 

som har eller 

søger beskæf-

tigelse i en 

virksomhed, 

der udfører er-

hvervsmæssig 

godstransport 

med last- eller 

varebil eller 

udfører er-

hvervsmæssig 

personbefor-

dring. 

 

 

Brancherettet kørsel, m. high 

fidelity simulator  

Deltageren kan, efter gennemført 

teoretisk undervisning og praktiske 

øvelser i en avanceret bus- eller 

lastbilsimulator (high fidelity), vur-

dere og bedømme forekommende 

køretekniske og mekaniske og fysi-

ske faktorer, samt foretage korrekt 

risikovurdering, således at ved-

kommende gennem praktiske øvel-

ser reagerer hensigtsmæssigt og 

undgår trafikskader i kørselssitua-

tioner, der kan omfatte eksempel-

vis internationale transporter, last-

sikring og vægtfordeling/tyngde-

punkt, temperaturfølsomt gods, 

transport med særlige godsarter, 

modulvogntog, personbefordring, 

kørsel i 3-akslede busser samt 

transport af levende dyr. 

 

Deltageren opnår gennem øvelser i 

simulator færdigheder i kontrolle-

ret og hensigtsmæssigt kørsel i si-

tuationer, som retter sig mod del-

tagerens brancheområde. 

 

Varighed:  

Uddannelsen er kun på én dag, og det 

virker urealistisk i forhold til de mange 

kompetencer, der fremgår af målbe-

skrivelsen.  

 

Målgruppen: 

Det er en lidt underlig formulering, at 

”Uddannelsen står åben for…”.  

 

Der kunne i stedet for stå:  

”Personer, der udfører erhvervsmæssig 

godstransport eller personbefordring”.  

 

Målbeskrivelsen:  

Beskrivelsen er en lang prosatekst med 

indskudte sætninger, hvor der kun er 

ét punktum til sidst. Dette gør målbe-

skrivelsen svær at læse og forstå.  

 

Målbeskrivelsen kunne ændres til en 

beskrivelse af de teoretiske, praktiske 

og praktisk-metodiske kompetencer.  

 

 

Teksten kunne gøres mere overskuelig, 

hvis den opdeles i flere afsnit.  

 

47121 

1 dag 

 

Uddannelsen 

står åben for 

alle personer, 

som har eller 

søger beskæf-

tigelse i en 

virksomhed, 

der udfører 

godstransport 

eller personbe-

fordring med 

busser. Delta-

geren skal væ-

re i besiddelse 

af kørekort til 

 

Defensiv kørsel og manøv. m. 

high fidelity simul. 

Deltageren kan, efter gennemført 

teoretisk undervisning og praktiske 

øvelser i en avanceret bus- eller 

lastbilsimulator (high fidelity), ud-

vise defensiv og hensigtsmæssig 

trafikantadfærd, med baggrund i 

løbende risikovurdering for vanske-

lige og/eller pludseligt forekom-

mende trafikale situationer og - i 

uundgåelige situationer - at handle 

kontrolleret og hensigtsmæssigt 

under anvendelse af korrekt styre-, 

bremse-, undvige- og afværgetek-

nik for store køretøjer. 

 

Deltageren opnår gennem øvelser i 

 

Varighed:  

Uddannelsen er kun på én dag, og det 

virker urealistisk i forhold til de mange 

kompetencer, der fremgår af målbe-

skrivelsen.  

 

Målgruppen: 

Det er en lidt underlig formulering, at 

”Uddannelsen står åben for…”.  

 

Der kunne i stedet for stå:  

”Personer, der udfører erhvervsmæssig 

godstransport eller personbefordring. 

Deltagerne skal være i besiddelse….” 

 

Målbeskrivelsen:  

Det første afsnit af beskrivelsen er én 

lang prosatekst med indskudte sætnin-
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kategori C eller 

erhvervsmæs-

sig personbe-

fordring, kate-

gori D. 

simulator færdigheder i manøvre-

ring af køretøj i situationer, som 

statistisk set forårsager flest ulyk-

ker/skader, herunder fremadrettet 

kørsel, bakning, inklusiv bakning til 

rampe og gennem låge/til bås. 

ger, hvor der kun er ét punktum til 

sidst. Dette gør målbeskrivelsen svær 

at læse og forstå.  

 

Den kunne med fordel ændres til en 

beskrivelse af de teoretiske, praktiske 

og praktisk-metodiske kompetencer, 

der erhverves i relation til defensiv kør-

sel og manøvrering i simulator. 

 

47122 

1 dag 

 

Uddannelsen 

står åben for 

alle personer, 

som har eller 

søger beskæf-

tigelse i en 

virksomhed, 

der udfører 

godstransport 

eller personbe-

fordring med 

busser. Delta-

geren skal væ-

re i besiddelse 

af kørekort til 

kategori C eller 

erhvervsmæs-

sig personbe-

fordring, kate-

gori D. 

 

Energirigtig kørsel, m. high fi-

delity simulator 

Deltageren kan, efter gennemført 

teoretisk undervisning og praktiske 

øvelser i en avanceret bus- eller 

lastbilsimulator (high fidelity), op-

timere brændstofudnyttelsen, med 

deraf afledt minimering af drifts- 

og vedligeholdelsesomkostninger 

og hensyntagen til miljø. 

 

Deltageren opnår gennem øvelser i 

simulator færdigheder i energirigtig 

kørsel, hvor brændstofforbruget 

optimeres i forhold til deltagerens 

tidligere kørselsmønster. 

 

Deltageren har, efter gennemført 

uddannelse, viden om de miljø- og 

sundhedsskadelige stoffer og par-

tikler, der udledes gennem moto-

rers udstødning, samt hvilke tekni-

ske, fysiske, vejrmæssige og topo-

grafiske forhold, som har indflydel-

se på brændstofforbruget. 

 

Målgruppen: 

Det er en lidt underlig formulering, at 

”Uddannelsen står åben for…”.  

 

Der kunne i stedet for stå:  

”Personer, der udfører erhvervsmæssig 

godstransport eller personbefordring. 

Deltagerne skal være i besiddelse….” 

 

Målbeskrivelsen:  

Det første afsnit af beskrivelsen er 

svært at læse og forstå pga. indskudte 

sætninger.  

 

 

 

47677 

2 dage 

 

Uddannelsen er 

udviklet til fag-

lærte og ufag-

lærte med 

kendskab til 

godstransport, 

som arbejder 

med eller øn-

 

Natdistribution for godschauf-

fører i byområder 

Deltageren kan i praksis udføre 

kørsel med og håndtering af gods i 

natdistribution i byområder. Delta-

geren kan handle på måder, der 

medvirker til begrænsning af støj-

gener og anden forstyrrelse under 

udførelse af arbejdet, herunder 

overholde regler for brug af ar-

bejdslys, lift, bakalarm mv. Delta-

 

Målgruppen:  

Beskrivelsen er lang. Måske kunne der 

blot stå:  

”Godschauffører, der arbejder med 

natdistribution i byområder.” 

 

Målbeskrivelsen:  

Målbeskrivelsen kan blive lettere at læ-

se, hvis teksten opdeles i fem afsnit 

med linjeskift imellem. Se herunder: 
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sker at arbejde 

med natdistri-

bution for 

godschauffører 

i byområder. 

gen kan handle i overensstemmel-

se med regler for arbejdsmiljø og 

arbejdstid. Deltageren kan anven-

de viden om sammenhængen imel-

lem døgnrytme og søvn, og de 

særlige helbredsmæssige forhold 

der bør iagttages ved kørsel om 

natten. Deltagerne kan handle så-

ledes, at overfald forebygges, samt 

i praksis tage forholdsregler ved 

evt. overfald samt afgive rapport 

om unormale forhold. 

”Deltageren kan i praksis udføre kørsel 

med og håndtering af gods i natdistri-

bution i byområder.  

 

Deltageren kan handle på måder, der 

medvirker til begrænsning af støjgener 

og anden forstyrrelse under udførelse 

af arbejdet, herunder overholde regler 

for brug af arbejdslys, lift, bakalarm 

mv.  

 

Deltageren kan handle i overensstem-

melse med regler for arbejdsmiljø og 

arbejdstid.  

 

Deltageren kan anvende viden om 

sammenhængen imellem døgnrytme og 

søvn og de særlige helbredsmæssige 

forhold, der bør iagttages ved kørsel 

om natten.  

 

Deltagerne kan handle således, at 

overfald forebygges samt i praksis tage 

forholdsregler ved evt. overfald samt 

afgive rapport om unormale forhold.” 

 

47694  

3,6 dage 

 

Personer, der 

skal transpor-

tere farligt 

gods, inkl. 

klasse 1, i em-

ballager i hen-

hold til ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal som 

minimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

 

ADR Grund- og Specialiserings-

kursus - Klasse 1 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager – inklusive gods høren-

de til klasse 1, men med undtagel-

se af gods hørende til klasse 7.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 
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47695  

4,2 dage 

 

Personer, der 

skal transpor-

tere farligt 

gods, inkl. 

klasse 1 og 

klasse 7, i em-

ballager i hen-

hold til ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal som 

minimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Grund- og Specialiserings-

kursus - Klasse 1 + 7 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager - inklusive gods høren-

de til klasse 1 og klasse 7.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 

 

47696 

5,4 dage 

 

Personer, der 

skal til at 

transportere 

farligt gods i 

emballager 

inkl. klasse 1, 

og i 

tank/tankcontai

nere, i henhold 

til ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal som 

minimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

 

ADR Grund- og Specialiserings-

kursus - Tank + Kl. 1 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager og tanke - inklusive 

gods hørende til klasse 1, men 

med undtagelse af gods hørende til 

klasse 7.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 
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47700 

3,6 dage 

 

Personer, der 

skal transpor-

tere farligt 

gods, inkl. 

klasse 7, i em-

ballager i hen-

hold til ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal som 

minimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Grund- og Specialiserings-

kursus - Klasse 7 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager - inklusive gods høren-

de til klasse 7, men med undtagel-

se af gods hørende til klasse 1.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 

 

47701 

4,7 dage 

 

Personer, der 

skal transpor-

tere farligt 

gods i emballa-

ger og i 

tank/tankcontai

nere i henhold 

til ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal som 

minimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Grund- og Specialiserings-

kursus - Tank 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager og tanke - med undta-

gelse af gods hørende til klasse 1 

og klasse 7.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 
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47702 

5,4 dage 

 

Personer, der 

skal transpor-

tere farligt 

gods i emballa-

ger og tanke, 

inkl. klasse 7, i 

henhold til 

ADR-

konventionen, 

nationalt såvel 

som internatio-

nalt. Deltage-

ren skal som 

minimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Grund- og Specialiserings-

kursus Kl. 7+Tank 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager og tanke - inklusive 

gods hørende til klasse 7, men 

med undtagelse af gods hørende til 

klasse 1.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 

 

47703 

1,3 dage 

 

Personer, der 

skal transpor-

tere farligt 

gods hørende 

til klasse 1, i 

henhold til 

ADR-konven-

tionen, enten 

nationalt eller 

internationalt. 

Specielle ad-

gangskrav: 

Deltageren skal 

være i besid-

delse af gyldigt 

ADR-certifikat, 

gældende til 

Grundkursus, 

og skal som 

minimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

 

ADR Specialiseringskursus - 

Klasse 1 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods 

hørende til klasse 1.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 
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redskab). 

 

47704 

1,3 dage 

 

Uddannelsen 

henvender sig 

til personer, 

der skal trans-

portere farligt 

gods hørende 

til klasse 7, i 

henhold til 

ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Specielle 

adgangskrav: 

Deltageren skal 

være i besid-

delse af gyldigt 

ADR-certifikat, 

gældende til 

Grundkursus, 

og skal som 

minimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Specialiseringskursus - 

Klasse 7 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods 

hørende til klasse 7.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 

 

47705 

1,9 dage 

 

Personer, der 

skal transpor-

tere farligt 

gods i 

tank/tankcontai

nere, i henhold 

til ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Specielle 

adgangskrav: 

Deltageren skal 

 

ADR Specialiseringskursus – 

Tank 

 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods, 

transporteret i tanke.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 
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være i besid-

delse af gyldigt 

ADR-certifikat 

gældende til 

stykgods, og 

skal som mini-

mum have kø-

rekort til trak-

tor (motorred-

skab). 

 

47706 

1,7 dage 

 

Personer, der 

transporterer 

farligt gods i 

emballager i 

henhold til 

ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal være i 

besiddelse af et 

gyldigt ADR-

certifikat. Des-

uden som mi-

nimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Repetition – Grundkursus 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager - med undtagelse af 

gods hørende til klasse 1 og klasse 

7.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 

 

47707 

2,3 dage 

 

Personer, der 

transporterer 

farligt gods i 

emballager, in-

klusive klasse 

1, i henhold til 

ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

 

ADR Repetition - Grundkursus 

+ Klasse 1 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager - med undtagelse af 

gods hørende til klasse 7.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 
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onalt. Deltage-

ren skal være i 

besiddelse af et 

gyldigt ADR-

certifikat. Des-

uden som mi-

nimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

47708 

2,9 dage 

 

Personer, der 

transporterer 

farligt gods i 

emballager, in-

klusive klasse 1 

og klasse 7, i 

henhold til 

ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal være i 

besiddelse af et 

gyldigt ADR-

certifikat. Des-

uden som mi-

nimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Repetition - Grundkursus 

+ Klasse 1 + Klasse 7 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager - inklusive gods høren-

de til klasse 1 og klasse 7. 

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 

 

47709 

2,3 dage 

 

Personer, der 

transporterer 

farligt gods i 

emballager, in-

klusive klasse 

7, i henhold til 

ADR-

konventionen, 

 

ADR Repetition - Grundkursus 

+ Klasse 7 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager – med undtagelse af 

gods hørende til klasse 1.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 



Forbedring og skærpelse af AMU-målbeskrivelserne  

 

 

71 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal være i 

besiddelse af et 

gyldigt ADR-

certifikat. Des-

uden som mi-

nimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

47714 

2,7 dage 

 

Personer, der 

transporterer 

farligt gods i 

emballager, in-

klusive klasse 

7, i henhold til 

ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal være i 

besiddelse af et 

gyldigt ADR-

certifikat. Des-

uden som mi-

nimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Repetition - Grundkursus 

+ Klasse 7 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager – med undtagelse af 

gods hørende til klasse 1.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 

 

47716 

3,3 dage 

 

Personer, der 

transporterer 

farligt gods i 

emballager og 

tanke, inklusive 

klasse 1, i hen-

hold til ADR-

 

ADR Repetition - Grundkursus 

+ Tank + Klasse 1 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager og tanke - med undta-

gelse af gods hørende til klasse 7.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 
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konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal være i 

besiddelse af et 

gyldigt ADR-

certifikat. Des-

uden som mi-

nimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

47717 

3,8 dage 

 

Personer, der 

transporterer 

farligt gods i 

emballager og 

tanke, inklusive 

klasse 1 og 

klasse 7, i hen-

hold til ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal være i 

besiddelse af et 

gyldigt ADR-

certifikat. Des-

uden som mi-

nimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Repetition - Grundkursus 

+ Tank + Kl.1 + Kl.7  

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager og tanke - inklusive 

gods hørende til klasse 1 og klasse 

7. 

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer.  

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 
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47718 

3,3 dage 

 

Personer, der 

transporterer 

farligt gods i 

emballager og 

tanke, inklusive 

klasse 7, i hen-

hold til ADR-

konventionen, 

enten nationalt 

eller internati-

onalt. Deltage-

ren skal være i 

besiddelse af et 

gyldigt ADR-

certifikat. Des-

uden som mi-

nimum have 

kørekort til 

traktor (motor-

redskab). 

 

ADR Repetition - Grundkursus 

+ Tank + Klasse 7 

Deltageren kan efter gennemført 

uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 

varetage transport af farligt gods i 

emballager og tanke - med undta-

gelse af gods hørende til klasse 1.  

Uddannelse og eksamen gennem-

føres i henhold til Beredskabssty-

relsens retningslinjer. 

 

Målbeskrivelsen: 

Det fremgår ikke klart af målbeskrivel-

sen, hvilke kompetencer deltagerne har 

efter gennemførelse af uddannelsen. 

Dette kan med fordel udspecificeres. 

 

 

47745 

3 dage 

 

Uddannelsen 

retter sig pri-

mært mod 

chauffører i va-

rebiler under 

3.500 kg eller 

personer med 

tilsvarende 

kvalifikationer, 

der arbejder 

med eller øn-

sker at arbejde 

med kørsel af 

gods i varebi-

ler. 

 

 

Grundlæggende kvalifikationer 

for varebilschauffører 

Deltageren kan i praksis udføre 

lastsikring i varebiler på en sikker-

hedsmæssig forsvarlig og ergono-

misk korrekt måde. Deltagen kan i 

praksis planlægge og udføre sikker 

og bæredygtig transport med for-

skellige godstyper, anvende trans-

portdokumenter samt køre defen-

sivt, energiøkonomisk og er opda-

teret på færdselsregler. Deltagere 

kan handle korrekt i forhold til ar-

bejdstidsregler. Deltageren kan ud-

føre førstehjælp ved hjertestop ef-

ter retningslinjer fra Dansk Første-

hjælpsråd. 

 

Målbeskrivelsen: 

Læsning af målbeskrivelsen kan lettes, 

hvis den opdeles i 3-4 afsnit.   
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47815 

1 dag 

 

Uddannelsen er 

målrettet fag-

lærte og ufag-

lærte personer, 

der er beskæf-

tiget som - el-

ler ønsker at 

blive beskæfti-

gede som - 

chauffører i 

vejgodstrans-

portbran-

chen,og som 

har erfaring 

med kørsel 

med lastbiler 

over 3,5 t. 

 

Energiøkonomisk kørsel i prak-

tisk lastbilkørsel 

Deltageren kan på baggrund af sin 

erfaring med kørsel med lastbil 

over 3,5 t, anvendelse af tillært te-

ori om faktorer der påvirker ener-

giforbruget i praktisk kørsel og 

inddragelse af avanceret måleud-

styr, opnå reduktion i forbruget af 

brændstof ved kørsel i lastbil over 

3,5 t. 

Deltageren har kendskab til de mil-

jø- og sundhedsskadelige stoffer 

og partikler, der udledes gennem 

motorers udstødning, samt viden 

om hvilke tekniske, fysiske, 

vejrmæssige og topografiske for-

hold, som har indflydelse på 

brændstofforbruget. 

 

Målbeskrivelsen: 

Målbeskrivelsen kan blive lettere at læ-

se med en ændret tegnsætning samt 

formulering. Se et forslag herunder: 

 

”På baggrund af sin erfaring med kørsel 

med lastbil over 3,5 t, kan deltageren i 

praksis anvende tillært teori om de fak-

torer, der påvirker energiforbruget i 

praktisk kørsel. Deltageren kan desu-

den inddrage avanceret måleudstyr. 

Derved kan deltageren opnå reduktion i 

forbruget af brændstof ved kørsel i 

lastbil over 3,5 t. 

 

Deltageren har kendskab til de miljø- 

og sundhedsskadelige stoffer og partik-

ler, der udledes gennem motorers ud-

stødning. Deltageren har desuden vi-

den om, hvilke tekniske, fysiske, 

vejrmæssige og topografiske forhold 

som har indflydelse på brændstoffor-

bruget.” 

 

Øvrige kommentarer: 

Der mangler et mellemrum i målgrup-

pebeskrivelsen efter vejgodstransport-

branchen og før og: 

”… chauffører i vejgodstransportbran-

chen,og som har erfaring…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


