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Vi uddanner folk

EU Kvalifikation for renovationschauffører

Kursusnr.:48660+48625+48466  

AMU-Fyn og Syddansk Erhvervsskole 
udbyder nu i samarbejde den  
lovpligtige efteruddannelse for 
renovationschauffører.
 

5 år og 5 dage
Efteruddannelsen består af en samlet 
pakke, som varer 5 dage. 

• 2 dage obligatorisk
• 2 dage brancherettet renovation
• 1 valgfri dag  

En lovpligtig efteruddan-
nelse, som gør en forskel
Målet med efteruddannelsen er at 
sikre en professionel chauffør, der:

• Kan føre sin lastbil hensynsfuldt, 
komfortabelt og økonomisk

• Ved hvordan man kører sikkert i 
trafikken

• Kender reglerne - herunder de 
nyeste færdselsregler

• Ved hvordan man reagerer ved 
uheld og ulykker

 
 
 
 
 

 
På de brancherettet dage, vil der 
være fokus på flg.:

• Sikkerhedsforanstaltninger ved 
indsamling 

• Korrekt håndtering af affald 
• Håndtering af farligt affald
• Forebyggelse af skader og 

nærved ulykker  

Afprøvning af  
køreteknikken
Den valgfri dag foregår på Køreteknisk 
Anlæg i  Fredercia, som mestrer 833 
m. tørbane og 180 m. glatbane.

Dagen vil have fokus på flg.:
• Teknisk køreteknik
• Træning af delelementer - 

forlæns slalom, kurvekørsel, 
undvigemanøvre, kontrolleret 
nedbremsning

• Køremanøvrering med fokus på 
de farlige situationer

• Avanceret køreteknik

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

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.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Birgit Larsen
 Tlf. 63 13 53 81
 bl@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:


