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Vi uddanner folk

Godstransport med lastbil, kategori C
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Kursusnr.:   47854 
Varighed:  30 dage

Få et selvstændigt job 
med gods i
Med et lastbilkørekort får du et an-
svarsfuldt og selvstændigt job på 
vejene i Danmark eller udlandet. Du 
bliver en vigtig del af rejsen for tons-
vis af varer og forskellige godstyper 
og skal sikre, at din last når sikkert 
frem til tiden. Som lastbilchauffør 
kan du senere specialisere dig i kørsel 
med specialvogne eller i at fragte 
gods med hænger, med modulvogntog 
eller med sættevogn.

Bliv køreklar på 30 dage
Undervisningen består af teori, prak-
tiske øvelser og køretimer – herunder 
øvelser på køreteknisk anlæg. På 
AMU-Fyn har vi erfarne undervisere 
og en høj beståelsesrate.  
 

Efter endt uddannelse har du erhver-
vet kørekort til kategori C samt EU 
kvalifikationsbevis, og du kan:
• Føre og betjene lastbil på en  

sikker og forsvarlig måde
• Vurdere egne og andre trafi

kanters adfærd og på denne 
 baggrund udvise sikker adfærd

• Anvende reglerne for færdsels-
sikkerhed, miljøsikkerhed, ser-
vice og logistik

• Foretage elementær fejlfinding, 
udbedre mindre driftsfejl samt 
gennemføreplanlægning af hen-
sigtsmæssig transportrute 

Deltagerforudsætninger
Du skal være fyldt 21 år og have 
almindeligt B-kørekort for at kunne 
deltage på uddannelsen.

Uddannelsesbevis udstedes til de 
deltagere, som efter underviserens 
vurdering og ud fra uddannelsens 
mål, har gennemført uddannelsen 
med et tilfredsstillende resultat.

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.
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yderligere information
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 Birgit Larsen
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