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Som faglært godschauffør har du et afvekslende job 
med mange forskellige transportopgaver. Du har an-
svaret for at overholde leveringstiden, du arbejder selv-
stændigt og er ofte alene i mange timer på landevejen. 

Du styrer transportdokumenter, håndterer stykgods, 
vurderer vægtfordeling, sørger for lastsikring. Du kan 
udarbejde rute- og læsseplaner og arbejde med trans-
port af temperaturfølsomt gods, håndtere lastbilmon-
teret kran og ikke mindst, yde en god kundeservice. Du 
kan blive ansat i et transportfirma eller starte som selv-
stændig.

Du kan afslutte uddannelsen som chauffør med specia-
le (trin 1) eller som kørselsdisponent (trin 2).

• Trin 1. Chaufføren med speciale som enten gods-
chauffør, flyttechauffør, renovationschauffør eller
tankbilchauffør har fælles hovedforløb, hvoraf nogle
af ugerne er opdelt med den undervisning, der knyt-
ter sig til det  speciale, du har valgt.

• Trin 2. Efter yderligere 1½ år kan du afslutte uddan-
nelsen som kørselsdisponent, hvor du bl.a. får kom-
petencer til at stå for driften i et transportfirma.

Efter endt uddannelse har du kørekort til lastbil (kate-
gori C) og vogntog (kategori C/E), samt certifikat til gaf-
feltruck, lastbilmonteret kran og til transport af farligt 
gods (ADR).

Hovedforløbet er opdelt i 3-6 skoleperioder. I mellem 
skoleperioderne er du i praktikforløb i virksomheden.

GF1 og GF2 udbyder vi i samarbejde med Rybners Tek-
niske Skole.

Uddannelsens opbygning afhænger af din alder og 
eventuel tidligere arbejdserfaring.

Se mere på næste side.

Hvis du har erfaring fra branchen og er over 25 år, laver 
vi en plan for din uddannelse gennem en realkompeten-
cevurdering, RKV. Kontakt os for at få en aftale om det, 
og se hvor lang tid du skal bruge på at få en erhvervs-
uddannelse.

Se mere om uddannelsen 
på www.TUR.dk

VEJGODSCHAUFFØR

Vejgodschauffør

20
20

son
Udstregning



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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SÅDAN KOMMER DU I GANG

Du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, EUD 
uddannelse
Hvis du går i gang direkte efter 9. eller 10. klasse eller 
inden 1. september året efter, at du er gået ud af sko-
len, begynder du normalt i et grundforløb, der varer 1 
år. GF1 og GF2 (2 X 20 uger).

Du er under 25 år, EUD uddannelse
Er det mere end et år siden, du afsluttede 9. eller 10. 
klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddan-
nelse i grundforløbets 2. del, GF2 (20 uger). 

Du er over 25 år, EUV uddannelse
Hvis du er fyldt 25 år, får du en særligt tilrettelagt 
erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Uddannelsen 
tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevur-
dering, RKV, en vurdering af den uddannelse og den 
erfaring du allerede har. Din uddannelse bliver dermed 
i de fleste tilfælde kortere og eventuelt uden praktik-
forløb. 

• EUV1—Voksne med mindst to års relevant er-
hvervserfaring

• EUV2—Voksne med relevant erhvervserfaring eller
med tidligere gennemført uddannelse

• EUV3—Voksne uden relevant erhvervserfaring eller
forudgående gennemført uddannelse

Praktikvejen
Hvis du har en uddannelsesaftale i en virksomhed, 
er der ikke adgangskrav om karakteren 2 i dansk og 
matematik for at starte på grundforløbet. 

Ny Mesterlære
Hele eller næsten hele det første år af en uddan-
nelsesaftale kan gennemføres som praktisk læring i 
virksomheden og træde i stedet for grundforløbet på 
skolen. Virksomhed og skole udarbejder en personlig 
uddannelsesplan sammen med dig. I uddannelsespla-
nen fastlægges de mål, som du skal nå i løbet af det 
første år i virksomheden, og der suppleres eventuelt 
med korte ophold på skolen, så du kan opfylde kravene 
til overgang til hovedforløbet. Mesterlæreordningen 
gælder ikke for alle uddannelser.

EUV1, for dig der er over 25 år
Hvis din uddannelse er EUV1, starter du direkte på 
hovedforløbet, og skal ikke have en uddannelsesaftale 
med en virksomhed. 

Se mere om vilkår og optagelse på 
www.ug.dk 

www.optagelse.dk

Har du spørgsmål til uddannelser på AMU-Vest?

Kontakt kundeservice 
eller en af vores uddannelseskonsulenter.

Starten på en erhvervsuddannelse afhænger af din baggrund og din alder 

Erhvervsuddannelserne er opdelt i Grundforløb, GF1 og GF2, samt Hovedforløb, 
der kan bestå af flere trin. Dette er et eksempler på, hvordan en uddannelse kan 
sættes sammen.


