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Vi uddanner folk

Busbefordring for pædagoger og lærere
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Kursusnr.:  40531 
Varighed:  30 dage 

Vi har en chauffør, chauffør
Er du lærer, pædagog eller lignende - 
og skal du være den person i bus-
sen, som alle børnene synger om? 

Lige nu kan du erhverve dig et 
kørekort til bus til en meget lav 
pris! Kursister med videregående 
uddannelse kan deltage i AMU-cer-
tifikatkurser til den ordinære pris. 

Der er tale om en midlerti-
dig ordning, som har virkning 
frem til udgangen af 2021, så 
hop på bussen allerede nu.

Til et sikkert 12-tal
Som chauffør for børn og andre 
voksne har du et stort ansvar, der 
stiller ekstra krav til hensynsfuld 
og sikker adfærd i trafikken. 

På AMU-Fyn klæder vi dig på til at 
være den vigtigste person i bussen.

Hos os er service og kvalitet i hø-
jsædet, og vi sørger for, at du 
får den helt rette undervisning 
til at blive en sikker chauffør. 

Nye fag på skemaet
AMU-Fyn har et moderne under-
visningsmiljø med erfarne under-
visere og en høj beståelsesrate 

Efter endt kursus har du erhver-
vet kørekort i kategori D-EP samt 
EU kvalifikationsbevis og du kan:  

• Føre og betjene bus på en 
sikker og forsvarlig måde 

• Vurdere egne og andre trafikan-
ters adfærd og på denne bag-
grund udvise sikker adfærd 

• Anvende reglerne for færd-
selssikkerhed, miljøsikker-
hed, service og logistik 

Derudover lærer du grundlæggen-
de førstehjælp på kurset - eller 
får det opfrisket, hvis du alle-
rede har uddannelse i det.
 

Sådan får du bevis
Uddannelsesbevis udstedes til de 
deltagere, som efter underviserens  
vurdering, har gennemført med et 
tilfredsstillende resultat, og som har 
erhvervet de kompetencer, der er 
beskrevet i målet med uddannelsen.

Økonomi under  
uddannelsen
Deltagerbetaling er:
Kr. 3.780,- + ca. 2.000 kr. 
(læge erklæring, billede, 
 prøvegebyr og CUB bevis). 

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.
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