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Tilmelding

Økonomi

Du bliver ikke indkaldt automatisk til efter-

Det opkræves et deltagergebyr på kurserne

uddannelse – du eller din arbejdsgiver skal

efter gældende regler.

selv sørge for at melde dig til.
Der kan søges om løntabsgodtgørelse,
Tilmelding til kurserne skal ske gennem:

samt tilskud til befordring og kost og logi

www.efteruddannelse.dk

efter gældende regler.

Virksomheder og selvstændige erhvervs-

Yderligere information

drivende kan her tilmelde ansatte til de

www.amunordjylland.dk

kurser, der fremgår af efteruddannelse.dk.

www.efteruddannelse.dk
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Lovpligtig efteruddannelse for buschauffører

Den obligatoriske efteruddannelse for

Det obligatoriske kursus, 3 dage,

buschauffører skal medvirke til at øge

indeholder:

færdselssikkerheden, forbedre miljøet og

• Færdselsregler, regler for arbejdstid,

sikre, at det er professionelle chauffører,

køre- og hviletid

der udfører jobbet som buschauffør.

• Transportlovgivning og andre bestem-

En professionel buschauffør

• Hjerte-Lunge-Redning

• Kan føre sin bus hensynsfuldt, komfortabelt og økonomisk
• Ved hvordan man kører sikkert i trafikken
• Kender reglerne, herunder de nyeste
færdselsregler
• Ved hvordan man reagerer ved uheld og

melser af relevans for busbranchen
• Trafiksikkerhed, defensiv- og energirig-

Kursusbetegnelse

Planlagte opstartsdatoer

Varighed

AMU

2016

(dage)

mål

EU Efteruddannelse for buschauffører –
Obligatorisk del + Køreteknik ajourføring
+ ny teknologi

1/2, 9/5, 19/9, 24/10,
28/11, 12/12

5

40530
43962

EU Efteruddannelse for buschauffører
– Obligatorisk del + Befordring af
handicappede i ordinær rutetrafik

29/2, 25/4, 4/7, 27/6
22/8 (aften), 3/10, 7/11

5

40530
46683

tig kørsel, herunder orientering om ny
teknologi.

Se altid aktuelle opstartsdatoer
www.amunordjylland.dk/amu

På yderligere 2 kursusdage vil du blive

> Transport og logistik

undervist i:
• Køreteknik/ajourføring og ny teknologi.

ulykker.
Undervisningen i trafiksikkerhed, defensivAlt dette – og mere til – indgår i efterud-

og energirigtig kørsel indeholder 2 indivi-

dannelsen, som foregår som AMU-uddan-

duelle køretimer for hver deltager.

nelse. Det betyder, at du kommer på en
skole, der er vant til at undervise voksne

Vilkår for uddannelsen

fra transportområdet.

Efteruddannelsen afholdes som AMU. Din
virksomhed får løntabsgodtgørelse efter

Når du har gennemført efteruddannelsen,

gældende regler. Hvis du er nødt til at rej-

får du et chaufføruddannelsesbevis, der

se langt for at gå på kursus, er der særlige

gælder de næste 5 år.

støttemuligheder. Kontakt skolen for yderligere information.

Kurser i efteruddannelsen
Efteruddannelsen varer 5 dage i træk og
skal gennemføres mindst hvert 5. år. Efteruddannelsen består af 2 dele: Et obligatorisk kursus på 3 dage og 2 dages valgfri
kurser.

Sådan får du dit chaufføruddannelsesbevis
Når du er færdig med din efteruddannelse, sørger AMU Nordjylland for, at der bliver sendt ansøgning om, at du skal have dit bevis.
Der udstedes et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis til dig. Chaufføruddannelsesbeviset vil
blive sendt til dig med posten.
Det koster 250 kr. at få chaufføruddannelsesbeviset, som er et kort, der ligner et kreditkort.
Kortet er udstyret med billede, som bliver taget
her på skolen.

Det er en betingelse for at få udstedt et chaufføruddannelsesbevis, at du har gyldigt kørekort
D til bus – erhverv. Du skal derfor forevise gyldigt kørekort over for AMU Nordjylland.
Chaufføruddannelsesbeviset skal medbringes
under kørslen og på forlangende forevises for
politiet.
Du kan få en bøde, hvis du ikke medbringer beviset under kørslen.

