Transport og logistik 2019

BAB 4
– Et ajourføringskursus for dig, der arbejder med persontransport
inden for offentlig servicetrafik (flextrafik).
AMU-mål: 48206

Om BAB-uddannelsen

Varighed: 3 dage

NT stiller det som et krav, at alle chauf-

Opstartsdatoer

fører, der arbejder med offentlig ser-

2019: 22/10, 28/10, 25/11

vicetrafik (flextrafik) samt det ansatte

2020: 3/2, 25/5, 31/8, 23/11

vagt- og administrative personale, skal
have gennemført BAB modul 1 og 2.

BAB modul 4
Endvidere er det et krav, at de chauf-

opdateret din viden om bl.a.:

fører, der arbejder med transport af

• Reglerne for dig som chauffør for

kørestolsbrugere, også skal have gen-

borgere med særlige behov.

nemført BAB modul 3. Hvis en chauffør

• Førstehjælp ved forskellige typer

har gennemført et 5-dages AMU-kur-

sygdomme og aldringssvækkelse –

sus i befordring af bevægelseshæm-

herunder hvordan du tager hensyn

mede (BAB-kursus), kan dette dog er-

til passagerernes specielle fysiske og

statte modul 3.

psykiske situationer og samtidig har
fokus på dine egne arbejdsstillinger.
• Kundeforståelse, kommunikation og
ergonomi, som gør dig i stand til at
assistere passagererne korrekt.
• Defensiv og økonomisk korrekt kørsel.

Det er et kontraktkrav – jævnfør 29. udbud af flextrafik i Region Nordjylland med
kørselsstart (for V-kørsel) pr. 1. juli 2019,
at alle chauffører og selvkørende vognmænd har gennemført BAB modul 4 senest 5 år efter gennemført modul 2.
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Økonomi under uddannelse
Der er lovbestemt deltagerbetaling.
Der kan søges VEU-godtgørelse efter
gældende regler.
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Igennem ajourføringsmodulet får du

Tilmelding
Du tilmelder dig kurset på:
www.efteruddannelse.dk, hvor du søger
på kviknummeret:
2019
22/10: Kviknr. 851420756484
28/10: Kviknr. 851420756482
25/11: Kviknr. 851420756485
2020
3/2:
Kviknr. 851420788352
25/5: Kviknr. 851420788355
31/8: Kviknr. 851420788356
23/11: Kviknr. 851420788357

