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Kørekort til lastbil

Tag stort kørekort
og bliv lastbilchauffør på kun 6 uger

Som lastbilchauffør transpor-

Du kan tage lastbilkørekort på

Godstransport med lastbil

terer du gods fra ét sted til et

kun 30 dage

Fagnr.: 47854

andet. Du skal være omhyggelig
og nøjagtig.

Det er vigtigt, at du overholder

•

Du erhverver lastbilkørekort

•

Du erhverver EU-bevis

køre- og hviletidsregler og altid er

Adgangskrav

”fit” til kørslen.

•

21 år

Du skal være omhyggelig når du

•

Kørekort - kategori B

•

Gyldig lægeerklæring

•

Dansk niveau 2

kører, læser trafikken, laster, læsser
og surrer godset fast.
Du skal som chauffør være indstillet på skiftende arbejdstider samt
aften- og weekendarbejde. Ofte er
godschauffører væk fra hjemmet i
længere perioder ad gangen.
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Varighed: 30 dage

ADR - Transport

ADR - Transport af farligt gods

Transporterer du farligt gods i
emballager i henhold til ADR-konventionen, skal du være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat.

ADR Grundkursus Vejtransp. af farl.
gods i emb.
Du lærer at varetage transport af farligt
gods i emballager (undtaget gods, hørende til klasse 1 og klasse 7) i henhold
til ADR-konventionen, enten nationalt
eller internationalt.
Fagnr.: 46905

Varighed: 3 dage

ADR Grund- og Specialiseringskursus
- Tank
Du lærer at varetage transport af farligt
gods i emballager og i tanke, eller tankcontainere, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.
Fagnr.: 47701

Varighed: 4,7 dage

ADR Repetition
ADR Repetition - Grundkursus
Fagnr.: 47706
Varighed: 1,7 dag
ADR Repetition - Grundkursus +
Klasse 1
Fagnr.: 47707
Varighed: 2,3 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
Fagnr.: 47714
Varighed: 2,7 dage

ADR Grund og Specialiseringskursus
Tank + Kl. 1
Du 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.

ADR Repetition - Grundkursus + Tank
+ Klasse 1
Fagnr.: 47716
Varighed: 3,3 dage

Sikkerhedskursus ved farligt gods

Du kan, efter kurset, foretage transport
af farligt gods inkl. klasse 1, i emballager
i henhold til ADR-konventionen, enten
nationalt eller internationalt.

Du kan efter dette kursus, og med
baggrund i tildelte ansvarsområder og
arbejdsopgaver, udføre arbejdet med
forberedelser til transport, samt af- og
pålæsning af farligt gods, i henhold til
bestemmelserne i ADR-konventionen,
kapitel 1.3.

Fagnr.: 47694

Fagnr.: 45259

ADR Grund- og Specialiseringskursus
- Klasse 1

Varighed: 3,6 dage

Fagnr.: 47696

Varighed: 5,4 dage

Varighed: 1 dag
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EU Efteruddannelse vejgodstransport

AMU SYD sender dig en reminder
Hvis du tidligere har taget EU-bevis hos AMU SYD, minder vi dig om, når tiden er inde til at forny dit bevis.
Har du ikke taget EU-beviset hos AMU SYD, kan du selvfølgelig få det fornyet hos os alligevel. Du skal blot selv
huske hvornår, og sørge for tilmelding.

EU EFTERUDDANNELSE
GODSCHAUFFØRER

EU EFTERUDDANNELSE
KRANFØRER

EU EFTERUDDANNELSE
DYRETRANSPORTCHAUFFØRER

48660
EU-Efteruddannelse for godschauffører - obligatorisk del
2 dage

48466
Køreteknik for erhvervschauffører - Ajourføring
1 dag
Kan erstattes af andet kursus

48611
Ajourføring for stykgods- og
distributionschauffører
2 dage
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48627
Ajourføring for kranførere
2 dage

48629
Ajourføring for
dyretransportchauffører
2 dage

Lovpligtig efteruddannelse for lastbilchauffører
Hvert 5. år skal du som lastbilchauffør forny dit EU-bevis. Uddannelsen har en varighed på i alt 5 dage og er
sammensat af 3 kurser, der sikrer, at du er opdateret som loven kræver det.
Efteruddannelse skal medvirke til at øge færdselssikkerheden, forbedre miljøet og sikre, at det er professionelle chauffører, der udfører jobbet som lastbilchauffør.

Forny dit EU-kvalifikationsbevis op til 3 måneder
inden udløb, og få overført ”rest-perioden”
Når dit EU-kvalifikationsbevis er ved at udløbe, så kan
du forny det inden for en 3-måneders periode inden
udløbsdato, og få restperioden med over på det nye
bevis.

Hvornår kan du tage dit EU-bevis?
På AMU SYD har vi hele tiden nye hold, så du kan tage
uddannelsen, så snart tiden er inde.
Klik ind på www.amusyd.dk, se datoerne og tilmeld dig
med det samme.

EU Efteruddannelse Godschauffør - 5 dage



EU Efteruddannelse Kranfører - 5 dage




  

EU Efteruddannelse Dyretransporchauffør - 5 dage

EU-Efteruddannelse for godschauffører
- obligatorisk del

Ajourføring for stykgods- og distributionschauffører



fter uddannelsen kan du i praksis anvende din
viden om følgende emner:
Færdselsregler og trafiksikkerhed

Du kan med denne ajourføring af nyeste regler
og standarder, håndtere og transportere
forskellige typer af stykgods inden for bl.a.
distributionskørsel.

Regler for arbejdstid og køre- og hviletidsregler

Fagnr.: 48611

Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi

Ajourføring for kranførere



Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af
højresvingsulykker

Du kan med denne ajourføring med nyeste
regler og standarder, håndtere og transportere
forskellige typer af kraner monteret på lastbil.

Dansk Førstehjælpsråds uddannelse ”Opdatering af førstehjælp ved hjertestop”

Fagnr.: 48627

Fagnr.: 48660

  

Varighed: 2 dage

Varighed: 2 dage

Køreteknik for erhvervschauffører
- Ajourføring
Du kan, som fører af køretøjer, der anvendes til
erhvervsmæssig godstransport, efter gennemført uddannelse på et af myndighederne
godkendt køreteknisk anlæg, reagere hensigts-



Varighed: 2 dage

Ajourføring for dyretransportchauffører
Du kan med denne ajourføring af nyeste regler
og standarder, håndtere og transportere levende dyr.
Fagnr.: 48629

Varighed: 2 dage

mæssigt i vanskelige og pludseligt opståede
situationer og anvende korrekt styre-, bremse-,
undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.
Fagnr.: 42903

Varighed: 1 dag
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Dyretransport

Uddannelseskrav til dyretransporter
og håndtering af dyr
På AMU SYD underviser vi i dyretransport. Svin, heste, får, geder og køer. Det er vigtigt, at dyrenes tarv er
i højsædet - også under transporten. Vanding, fodring, luftcirkulation etc. Hvis du transporterer dyr i erhvervsøjemed, skal du på kursus.
Lovkravet gælder bredt for personale, der på den ene eller anden måde er beskæftiget med transport af dyr. Nedenfor kan du se hvilke kurser du skal have.
På amusyd.dk kan du finde flere detaljer om lovkravene og om hvad kurserne indeholder.

PERSONALE

CHAUFFØRER

og ledsagere der
transporterer dyr

i transportvirksomheder
og på samlesteder,
som er betroet
håndtering af dyr

Transport af

Transport af

FÅR OG GEDER

HESTE

45867

45867

Dyretransport - håndtering på samlesteder

Dyretransport - håndtering på samlesteder

3 dage

Selvstudie af fremsendt materiale

45868
Dyretransport - kompetencebevis
2 dage

  

Håndtering på samlesteder

Du lærer at håndtere og klargøre dyr til lastbiltransport, efter
gældende bestemmelser, således at dyrene ikke påføres
stress, smerte eller beskadigelse.
Fagnr.: 45867
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Varighed: 3 dage

  

Dyretransport - kompetencebevis

Efter kurset kan du, efter gældende bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport og på grundlag af kendskab til
kørselsadfærdens betydning for dyr, dyrs adfærd og fysiologi
samt bestemmelser for lange transporter, udføre lastbiltransport af levende dyr.
Fagnr.: 45868

Varighed: 2 dage

Mobilkraner

Mobile kraner - certifikat på kun 10 dage

Med et mobilkrancertifikat i hån-

Mobile kraner > 8-30 tm. med

den har du flere strenge at spille

integreret kranbasis

på i dit job, og du er mere attrak-

Grundlæggende uddannelse i betjening
af mobile kraner med en løfteevne over
8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter
med integreret kranbasis.

Mobile kraner > 30 tm.

Krancertifikatuddannelse.

Krancertifikatuddannelse.

Fagnr.: 48644

Fagnr.: 48646

tiv på arbejdsmarkedet.
Når du har kran certifikat til
mobile kraner, kan du betjene en
lastbilmonteret kran, gældende
fra 8 tonsmeter til og med 30

Varighed: 10 dage

Andre krankurser

Grundlæggende uddannelse i betjening
af mobile kraner med en løfteevne over
30 tonsmeter.

Varighed: 10 dage

tonsmeter. Det tager kun 10 dage
at blive klar til et job som kranfører.

Kurset er det tidligere kran D kursus.

Udvidelse kran D til mobile
kraner > 8-30 tm. basis
Udvidelse af kran D grundlæggende
uddannelse i betjening af mobile kraner
med en løfteevne over 8 tonsmeter til
og med 30 tonsmeter med integreret
kranbasis.
Krancertifikatuddannelse.
Fagnr.: 48647

Varighed: 5 dage
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AMU-kurser

Defensiv kørsel
Energirigtig kørsel
På dette kursus lærer du at vælge og
anvende den mest korrekte køremåde,
som giver den bedste udnyttelse af
brændstoffet, den bedste trækkraft, og
det laveste brændstofforbrug i forhold
til det aktuelle køretøj.
Du lærer desuden at udnytte køretøjets bevægelsesenergi ved en defensiv
køremåde, og vurdere de faktorer, som
fremmer og hæmmer stress i trafikale
situationer.
Kurset består af praktisk øvelseskørsel
samt teori om motorens udstødning,
herunder stoffernes skadelige indflydelse på miljøet og helbredet.
Fagnr.: 45080

Varighed: 3 dage

Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører
På baggrund af kørselserfaring i
erhvervskøretøjer beregnet til erhvervsmæssig personbefordring eller
erhvervsmæssig vejgodstransport,
lærer du at anvende tillært teori om de
faktorer, der påvirker energiforbruget, i
praktisk kørsel.

Du lærer at opnå reduktion i forbruget
af brændstof i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel.
Du lærer at anvende avanceret måleudstyr.
Du får kendeskab til de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der
udledes gennem motorens udstødning.
Du får viden om hvilke faktorer, herunder tekniske, fysiske, trafikale og
vejrmæssige forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget.
Fagnr.: 47961

Sundhed for erhvervschauffører
På baggrund af indsigt i egne vaner og
mønstre samt kendskab til væsentlige
sundhedsparametre i form af stresssymptomer, søvnrytme, forbrug af
alkohol, tobak eller andre stimuli, daglig
kost, fysisk træning og kendskab til
ergonomi m.v., lærer du at vurdere din
egen sundhedssituation
Du lærer at fokusere på de væsentligste
symptomer, der kunne pege på et sundhedsproblem, eller som kunne udvikle
sig til et problem for både trafiksikkerheden og din egen livskvalitet.
Fagnr.: 45870

Varighed: 1 dag

Lastsikring
Lastsikring og stuvning af gods
På dette kursus lærer du om kræfternes indvirkning på lastet gods under
transport, at udvælge og anvende det
korrekte lastsikringsudstyr.
Du lærer at stuve og surre forskellige
godstyper på lastbiler, påhængsvogne
eller andre køretøjer således, at transporten kan gennemføres, uden at der
opstår skader på gods eller køretøj, eller
risiko for uheld.
Fagnr.: 45310
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Varighed: 1 dag

Sundhed

Varighed: 3 dage

Sættevogn
Kørsel med sættevogn
Dette kursus giver dig forudsætninger
for at køre by- og landevejskørsel med
tungt lastet sættevogn.
Fagnr.: 31863

Varighed: 5 dage

Køre- og hviletid

Vogntog

Brug af diagramark og kontrolapparat

Kørsel med vogntog kategori C/E

På dette kursus lærer du at udfylde, anvende og kontrollere diagramark samt
føre kontrol med fartskriverens funktioner, på baggrund af gældende køre- og
hviletidsregler for godstransport.

Grundlæggende uddannelse for dig, der
skal arbejde med godstransport, hvor
der anvendes vogntog.

Kursusnr.: 45075

Kørsel med vogntog, kategori D/E

Varighed: 1 dag

Køre- og hviletidsregler
Efter dette kursus kan du anvende
gældende køre- og hviletidsregler for
godstransport til en planlagt transportopgave, såvel nationalt som internationalt.
Fagnr.: 44722

Varighed: 1 dag

Fagnr.: 45114

Har du kørekort,

Varighed: 20 dage

Efter dette kursus kan du føre vogntog
kategori D/E, samt forestå forebyggende
vedligehold af vogntog, herunder udbedre mindre driftsfejl.

men ingen kvalifikationsuddannelse?
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
Efter dette kursus kan du føre køretøjet
rationelt, med hovedvægt på sikkerhed, anvendelse af reglerne og du får
kendskab til sundhed, færdsels- og
miljøsikkerhed, service og logistik mv., jf.
Trafik - og Byggestyrelsens Bek. nr. 877
af 08/07/2015 om kvalifikationskrav til
visse førere af køretøjer i vejtransport.

Du kan endvidere udføre fagligt relaterede opgaver under hensyntagen til
gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø-, og
forsikringsbestemmelser.

For at deltage på dette kursus skal du
være i besiddelse af gyldigt kørekort til
kategori C.

Fagnr.: 45113

Fagnr.: 47855

Varighed: 10 dage

Varighed: 20 dage

Flakkøretøj
Grundlæggende flakkøretøjer
Efter dette kursus kan du anvende og
betjene forskellige flakkøretøjer, wireog kroghejs samt containertyper på en
sikker og driftsmæssig korrekt måde.
Fagnr.: 42845

Varighed: 2 dage

Transportdokumenter m.m.
Transportpapirer inden for vejtransport
Du kan, efter gennemført uddannelse,
udvælge og anvende de dokumenter,
attester og papirer, der kræves ved
transport af gods, nationalt såvel som
internationalt.
Fagnr.: 45079

Varighed: 1 dag
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Uheld og ulykker
Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
Du lærer at håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til
erhvervsmæssig godstransport:
•

Baglæns kørsel omkring hjørner,
fx til læsseramper eller lignende,
ved brug af spejle og bakkamera,
således at farlige situationer og
bagendekollisioner undgås

•

Indstille alle køretøjets spejle
korrekt

•

Udføre korrekte højresving under
påvirkning af distraktionsfaktorer.

•

Aflæse orienterings- og advarselssystemer

•

Afværge uheld med modkørende
trafikanter.

Fagnr.: 40065

10

Varighed: 1 dag

Køreteknik for erhvervschauffører Ajourføring
Du kan som fører af køretøjer, der
anvendes til erhvervsmæssig godstransport, efter gennemført uddannelse på
et af myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, reagere hensigtsmæssigt
i vanskelige og pludseligt opståede
situationer.
Derudover lærer du at anvende korrekt
styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.
Fagnr.: 48466

Varighed: 1 dag

Brancheskift fra buschauffør til
godschauffør
Udvidelse af GK for buschauffører
Uddannelsen er for dig, der ønsker at
kunne fungere som godschauffør, og
som tidligere har erhvervet grundlæggende kvalifikationsbevis for bus samt
kørekort C, og efterfølgende ønsker
at udvide kompetencen til kørsel med
gods jf. Bek. 337 af 28. april 2008.
På baggrund af allerede erhvervet
Grundlæggende Kvalifikationsbevis på
personbefordringsområdet, lærer du at
føre køretøjer over 3.500 kg til godstransport jf. Bek. 337 af 28. april 2008
om kvalifikationskrav til visse førere af
køretøjer i vejtransport.
Fagnr.: 47467

Varighed: 5 dage

Totalkonceptet

AMU SYD - vi hjælper dig hele vejen

Vi gør det nemt at administrere
medarbejdernes efteruddannelse

AMU SYD Totalkonceptet er en samarbejdsaftale,
hvor du får hjælp til alt det administrative arbejde,
der er i forbindelse med planlægning af uddannel-

Til gengæld får du en service, hvor AMU SYD
•

uddannelser.

se, af dine medarbejdere.
AMU SYD står for alt lige fra indkaldelse af medar-

•

kerneforretninger, mens vi sørger for, at medarbejderne får den nødvendige uddannelse, som er med

indkalder medarbejderne til rette tid i forhold
til aftaler og offentlige myndigheder, samt

bejdere til afregning af diverse godtgørelser.
Du kan således fortsat fokusere på virksomhedens

styrer den enkelte medarbejders lovpligtige

tilmelder via voksenuddannelse.dk.
•

administrerer VEU- og kørselsgodtgørelse efter
gældende regler.

til at sikre din virksomheds fremtidige konkurrenceevne.
Bliv en del af AMU SYD Totalkonceptet
AMU SYD Totalkonceptet er helt uden meromkostning for din virksomhed.

Yderligere information
Vi er klar til at fortælle mere om
AMU SYD Totalkonceptet

Det eneste, vi skal bruge, er:

Ane Pedersen

•

25 24 07 92

En fuldmagt, så vi kan håndtere de administrative rutiner.

•

ap@amusyd.dk

En detaljeret medarbejderoversigt med kursusstatus på den enkelte.

•

Retningslinjer for indkaldelse af medarbejderne.

Herefter skal I kun give os besked i forbindelse med
nyansættelser eller fratrædelser.
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amusyd-cbr-070322

Praktiske oplysninger

Bliv medlem af vores

FACEBOOK-GRUPPE
”AMU SYD - transport”

Deltagelse på AMU

Tilmelding

Yderligere oplysninger

Betingelserne for at deltage på
AMU-uddannelse er forskellige i
forhold til, hvordan din situation er
på arbejdsmarkedet i uddannelsesperioden.

Tilmelding kan ske på
amusyd.dk eller ved at ringe.

Kan du få ved henvendelse til:

Er du ledig, skal du tilmelde dig ved
at ringe til os.

Kursussekretær:
Janne Holm
76 37 37 31
jrh@amusyd.dk

Se hvilke betingelser, der gælder
for dig på amusyd.dk.

C. F. Tietgens Vej 6 • 6000 Kolding
Tlf. 76 37 37 37 • info@amusyd.dk
amusyd.dk

