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Lovpligtig efteruddannelse for buschauffører 
priser og tilmelding
Økonomi:
Der opkræves et deltagergebyr på kurserne efter gældende regler.
Chaufføruddannelsesbeviset koster 155 kr.

Der kan søges om løntabs- og befordringsgodtgørelse, samt tilskud fra eventuelle 
kompetencefonde.

Tilmelding:
Skal ske gennem www.efteruddannelse.dk eller www.amu-vest.dk

Lovpligtig efteruddannelse 
for buschauffører
Gyldighed 5 år
Varighed: 5 dage

Yderligere information 
www.amu-vest.dk
www.efteruddannelse.dk

FULL SERVICE
administration
af uddannelse

Vi tager bøvlet  med administration af uddannelser og kurser

Vi fjerner en tung byrde fra 
virksomheden og tilbyder GRATIS 
FULL SERVICE administration af 
uddannelser for alle virksomheder

Hør mere her 7914 0322
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Lovpligtig efteruddannelse for buschauffører
Kursusbeskrivelse 

Vilkår for efteruddannelsen

Sådan får du dit chaufføruddannelsesbevis

Varighed: 5 dage 
Fornyelse: Hvert 5. år 
Indhold: En obligatorisk del (2 dage) Valgfag (3 dage)

Obligatorisk del 
Indhold:
• Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid.
• Køre- og hviletidsregler.
• Opdatering af førstehjælp ved hjertestop.
• Trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig kørsel, herunder orientering om

ny teknologi.

Valgfrie del
Kurser:
• Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring
• Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik
• Ajourføring for rutebuschauffører

Efteruddannelsen afholdes som AMU-kursus . Du eller din virksomhed kan 
derfor søge løntabsgodtgørelse efter gældende regler.

Når du er færdig med din efteruddannelse, sørger AMU-Vest for, at der 
bliver sendt ansøgning om, at du skal have dit bevis.
Der udstedes et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis til dig, det originale 
bevis sendes til dig med posten.

Betingelser:
Du skal have et gyldigt kørekort, kategori D til Bus - erhverv, som du skal 
kunne forevise gyldigt kørekort over for AMU-Vest.

Chaufføruddannelsesbeviset skal medbringes under kørsel og på 
forlangende forevises for politiet. Du kan få en bøde, hvis du ikke 
medbringer beviset under kørslen.

Se aktuelle opstartsdatoer på www.amu-vest.dk 

Kursusbetegnelse Varighed AMU Nr.

EU-efteruddannelse for buschauffører – obligatorisk del
Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring
Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik

2 dage
1 dag
2 dage

48616
48619
48619

Kursusbetegnelse Varighed AMU Nr.

EU-efteruddannelse for buschauffører – obligatorisk del
Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring
Ajourføring for rutebuschauffører

2 dage
1 dag
2 dage

48616
48619
48617


