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Den lovpligtige efteruddannelse for godschauffører
Efteruddannelsen
skal
medvirke
til at øge færdselssikkerheden,
forbedre miljøet og sikre, at det
er professionelle chauffører, der
udfører jobbet. Den lovpligtige
uddannelse er også et værktøj for løft
af virksomhedens fremtidige image,
sikkerhed og økonomi.
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

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

Uddannelsesbeviset, der ligner et kreditkort, er personligt og udstyret med
foto, der bliver taget på skolen.

Økonomi under
uddannelsen

Efteruddannelsen skal gennemføres
hvert 5. år.

Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.

Din chauffør bliver ikke
automatisk indkaldt!

Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.

Der bliver ikke automatisk indkaldt til
efteruddannelse fra Færdselsstyrel
sen, så du og din chauffør skal selv
sørge for tilmelding.
På AMU-Fyn kan vi klare al din HR
administration i forhold til uddannelse,
tilmelding og refusion. For mere info
kontakt vores uddannelseskonsulenter.

OBS!
Hvis efteruddannelsen ikke gennemføres i tide, kan chaufføren
risikere at få kørselsforbud ved politi
kontrol.
Derudover vil chaufføren også få en
bøde for at udføre erhvervsmæssig
kørsel uden at have gyldigt uddannel
sesbevis.

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 forbindelse 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

10080319

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

