Se alle opstartsdatoer og tilmeld dig her:
www.amunordjylland.dk/bab

Kontakt os

Tilmelding senest 1 uge før kursusstart.
Der er 16 pladser på hvert hold.
Du kan også tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk

Spørgsmål vedr. tilmeldingsprocedure:
Susan Nissen
Kursussekretær
Tlf. 9633 2229
E-mail: sni@amunordjylland.dk

Det er også her der kan søges om VEU-godtgørelse efter
gældende regler.
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Virksomhedskonsulent

Befordring af
bevægelseshæmmede
– en funktionsbestemt uddannelse for chauffører og vognmænd

FLEXDANMARK

FLEXDANMARK

Betingelserne for NTs udbud
Det er et krav, at alle chauffører, der arbejder med offentlig

Også her udstedes der et certifikat efter godkendt prøve.

servicetrafik (flextrafik), samt det ansatte vagt- og admi-

Hvis en chauffør har gennemført et 5-dages AMU-kursus i

nistrative personale, skal have gennemført modul 1 og 2

befordring af bevægelseshæmmede (BAB-kursus) efter 1/1

(22,3 timer).

2009, kan dette dog erstatte modul 3.

Modulerne afsluttes med en certifikatprøve, hvor der efter-

Endeligt er det pr. 1/7 2019 et krav, at alle, der har gen-

følgende udstedes et certifikat.

nemført uddannelsens første tre moduler, skal have gennemført modul 4 senest fem år efter gennemførelsen af

De chauffører, der arbejder med transport af kørestolsbru-

modul 2.

gere, skal desuden have gennemført modul 3 (i alt 37 timer). Modulet afsluttes med en skriftlig og en praktisk prøve

Den samlede uddannelse er pr. 31.12.2013 obligatorisk for

i håndtering af kunder i kørestole, brug af trappetjener m.v.

alle, der udfører kørsel for NT, under aftaleform F og VR, fra
20. udbud og fremadrettet.

I samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab, FlexDanmark og AMU Nordjylland
udbydes uddannelsen for chauffører og vognmænd, der kører offentlig servicetrafik.

Uddannelsens opbygning

Kursusbetegnelse

BAB modul 1:
Introduktion til offentlig servicetrafik

Varighed
(dage)

AMU-mål

1

47874
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Kursussted: Før middag: AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg
Efter middag: FlexDanmark, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg.

BAB modul 2:
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

2

48104

Kursussted: AMU Nordjylland, Sofievej 61,9000 Aalborg.

BAB modul 3:
Befordring af fysisk handicappede passagerer

2

48105

Kursussted: AMU Nordjylland, Sofievej 61,9000 Aalborg.
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BAB 4: Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik
BAB 4 er et ajourføringskursus for dig, der arbejder med
persontransport inden for offentlig servicetrafik (flextrafik).

Kursusbetegnelse

BAB modul 4

Se alle opstartsdatoer og tilmeld dig her: www.amunordjylland.dk/bab

Ajourføring af chauffører i offentlig
servicetrafik

Varighed
(dage)

AMUmål

3

48206

Igennem BAB modul 4 ajourføringsmodulet får du opdateret
din viden om bl.a.:
• Reglerne for dig som chauffør for borgere med særlige
behov.
• Førstehjælp ved forskellige typer sygdomme og aldringssvækkelse – herunder hvordan du tager hensyn til passagerernes specielle fysiske og 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.

