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Vi uddanner folk

Køreteknik for erhvervschauffører
Ta’ på personaletur sammen med din kollega

Kursusnr.: 48466 
Varighed: 1 dag 
        

Afprøv din køreteknik  
- for dig, der kører erhvervsmæssigt.

Er du klar til at reagere korrekt i 
ekstreme trafiksituationer? – eller vil 
du bare vise, hvor go’ du er? 

Så vil vi anbefale en dag på 
Køreteknisk Anlæg i  
Fredericia!     

Kurset foregår på et nyrenoveret  
baneanlæg med 833 m. tørbane og 
180 m. glatbane.

Der er også mulighed for at prøve en 
tur i vores “tippebil”, hvor du får gode 
og livsvigtige råd med på vejen, hvis 
uheldet er ude.

Kurset afholdes over én dag og har 
fokus på praktiske øvelser. Under 
ledelse af vores engagerede og 
erfarne undervisere får du bl.a. 
mulighed for at prøve kræfter med 
sjove og udfordrende øvelser. 

Det er bl.a.:
• Tør langbane med bremse- og 

und vigeøvelser
• Glatbane med bremse- og  

und vige øvelser
• Slalomøvelser
• Katastrofeopbremsning

Brændstof til hjernen
Få fyldt maven og hold hovedet koldt 
på banen. I kantinen tilbydes både 
læk ker og mættende morgen- og  
fro kostbuffet til en rimelig pris.

Forplejning kan tilkøbes i forbindelse 
med kursusdagen.

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling ef-
ter gældende regler.

For deltagere, som er i AMUs mål-
gruppe, vil deltagerprisen kun være 
134 kroner. Så bliver det ikke billige-
re at få finpudset køreteknikken.

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.

Yderligere information 
og tilmelding
 Uddannelseskonsulent
 Karin Kjerside Sørensen
 Tlf. 22 10 41 11
 kks@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:
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