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Vi uddanner folk

EU-efteruddannelse på Ærø 2023

Kursus: EU-efteruddannelse 
for bus -og godschauffører 
Varighed: 5 dage  
        
Vi ved det godt. Den obligatoriske efter-
uddannelse som gods - eller buschauffør,  
får sjældent jublen til rigtig at bryde løs. 

Men hvad nu hvis du kan blive hjemme 
på øen og får serveret fuld forplejning - 
uden ekstra omkostninger? 

Få det hele serveret på et sølvfad, når 
AMU-Fyn kommer til Ærø i uge 13 og 40 
i 2023. 
 
Kurserne afholdes på den stemningsfyldte 
Vindeballe Kro - og vi sørger for at bringe 
erfarne og kompetente undervisere til 
Ærø. 

Undgå at det sejler
Efteruddannelsen skal medvirke til at øge 
færdselssikkerheden, forbedre miljøet og 
sikre, at det er professionelle chauffører, 
der udfører jobbet. 

I den obligatoriske del lærer både gods 
-og buschauffører om:

• Færdselsregler
• Regler for arbejdstid
• Køre- og hviletidsregler
• Trafiksikkerhed
• Defensiv og energirigtig kørsel, 
• Uheldsforebyggelse
• Dansk Førstehjælpsråds uddannelse 
   samt førstehjælp ved hjertestop

Hvis du kører med gods
Får du også en ajourføring med nyeste 
regler og standarder indenfor bl.a:

• Kontrol og klargøring af køretøj
• Emballagemærkning
• Typer af sammenkoblingsmuligheder
• Tur -og ruteplanlægning
• Håndtering af forskellige godstyper
• Ergonomi og arbedsmiljøloven
• Lastsikring af stykgods
• Kundeservice og konflikthåndtering

 

Hvis du kører bus 
 

Får du en ajourføring med nyeste regler 
og standarder indenfor:

• Kundeservice og konflikthåndtering
• Kommunikation
• Trafikselskabernes kvalitetskrav
• Billettering og regiona-

le takstsystemer
• Passagervenlig, sikker og
       skadefri kørsel
• Sundhed og ergonomi

 

Tiden står ikke stille
Heller ikke på Ærø. Lad AMU-Fyn være 
med til at gøre fremtiden sikker og få 
chaufføruddannelsesbeviset fornyet.

Vi har erfaringen og ekspertisen til at 
bringe dig sikkert i havn, så du igen kan 
gøre gavn. 

Vi ses på Ærø!

            

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling efter 
gældende regler. Se takster for deltager-
betaling på vores hjemmeside.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, har 
mulighed for at søge om løntabsgodtgø-
relse 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 virksomheds-
forlagt undervisning. Befordringstilskud 
søges i forbindelse med tilmelding til 
AMU-kurser via www.amu-fyn.dk. 

Datoer for kurser:
27. – 31. marts 2023
2. – 6. oktober 2023

Tilmelding og yderligere 
information
 Kursussekretær 
 Heidi Wallstrøm
 Tlf. 63 13 53 00
 hw@amu-fyn.dk


