
Nu med nye kursusmoduler:
• Ajourføring for kranførere
• Ajourføring for stykgods-  

og distributionschauffør

Lovpligtig efteruddannelse for godschauffører 
priser og tilmelding
Der opkræves et deltagergebyr på kurserne efter gældende regler.
Chaufføruddannelsesbeviset koster 130 kr.

Lovpligtig efteruddannelse 
for godschauffører
Gyldighed 5 år
Varighed: 5 dage

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306

6705 Esbjerg Ø 

T: +45 7914 0322

inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk
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Yderlige informationer finder du på vores hjemmeside: www.amu-vest.dk
For direkte tilmelding på forløbet: www.voksenuddannelse.dk
Økonomi for AMU kurser: Der opkræves et deltagergebyr på kurserne efter gældende regler. 
For AMU-målgruppen er deltagergebyret fra 126,00 / 190,00 kr. pr. dag. Deltagere uden for 
AMU-målgruppen betaler fuld pris. Der kan søges om løntabs- og befordringsgodtgørelse, 
samt tilskud fra eventuelle kompetencefonde.
Hvis du har ret til overnatning under dit kursusophold, er vi også behjælpelige med det.
Ledige skal aftale deltagelse gennem jobcenter eller A-kasse.
Har du brug for flere oplysninger, så kontakt gerne vores kundeservice.
Vi har kurser som ikke er AMU kurser, men IDV (indtægtsdækket virksomhed), ring for priser 
til vores kundeservice.

FULL SERVICE administration 
af uddannelse / kurser
Vi fjerner en tung byrde fra  
virksomheden og tilbyder  
GRATIS full service administration  
af uddannelser for alle  
virksomheder.  
Hør mere her 7914 0322



Lovpligtig efteruddannelse for godschauffører
Kursusbeskrivelse

Vilkår for efteruddannelsen

Sådan får du dit chaufføruddannelsesbevis

Varighed: 5 dage
Fornyelse: hvert 5. år
Indhold: Obligatorisk del (2 dage) Valgfri del (3 dage)

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

ny teknologi.
• Lastsikring.

Valgfrie del
Kurser:
• Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør
• Ajourføring for kranførere
• Køreteknik for erhvervschauffører 
• Se mere om kurserne på www.trafikstyrelsen.dk/

kvalifikationsuddannelse/efterudannelseskurser

Efteruddannelsen afholdes som AMU-kursus. Du eller din virksomhed 
kan derfor søge løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Der findes 
enkelte undtagelser for kravet om efteruddannelse. De findes på www.
trakfikstyrelsen.dk 

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 C til lastbil, som skal kunne  
forevises til AMU-Vest.

Chaufføruddannelsesbeviset skal medbringes under kørsel og på 
forlangende forevises til 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 godschauffører – obligatorisk del
Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør 
Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring

2 dage
2 dage
1 dag

48660
48611
48466

Kursusbetegnelse Varighed AMU Nr.

EU-efteruddannelse for godschauffører – obligatorisk del
Ajourføring for kranførere 
Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring

2 dage
2 dage
1 dag

48660
48627
48466


