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Har du en drøm om det frie liv på vejene i Danmark eller udlandet? Vil du 
have et job med gods i - eller har du behov for den rette efteruddannelse?  

Transportområdet er i vækst og samtidig er konkurrence og krav til kvalitet, 
tid og pris øget. Der er derfor høj efterspørgsel på veluddannede og moti-
verede medarbejdere, som kan levere den rette service og kvalitet. Hertil 
kommer national og international lovgivning om certifikater og dokumenta-
tion.

AMU-Fyn har en lang række kurser og uddannelser inden for godstransport, 
der kan hjælpe dig eller din virksomhed med at kvalificere dig til opgaven. I 
et professionelt undervisningsmiljø med erfarne undervisere, sørger vi for, at 
du bliver klædt godt på til fremtidens opgaver.

Godstransport med lastbil (Kursusnr. 47854, 30 dage)

Få kørekort til lastbil på kun 30 dage og udlev drømmen om et selvstæn-
digt job på vejene i både Danmark og udland.

Efter endt uddannelse har du erhvervet kørekort til kategori C samt EU 
kvalifikationsbevis, og du kan:
• Føre og betjene lastbil på en sikker og forsvarlig måde
• Vurdere egne og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udvise 

sikker adfærd
• Anvende reglerne for færdselssikkerhed, miljøsikkerhed, service og  

logistik

Adgangskrav: 
Du skal være fyldt 21 år og have gyldigt kørekort kategori B. 
Erhvervelse af kørekort til kategori C kræver lægeerklæring.

Kørsel med vogntog (Kursusnr. 45114, 20 dage)

Få førerbevis til kørsel med vogntog og bliv kvalificeret til de opgaver, 
der følger med. 

Efter denne uddannelse kan du:
• Føre vogntog kategori C/E
• Forestå forebyggende vedligehold af vogntog, herunder udbedre mindre 

driftsfejl. 
• Udføre opgaver under hensynstagen til gældende bestemmelser, f.eks. 

korrekt lastning og anvendelse af specialudstyr
• Foretage ruteplanlægning iht. gældende køre -/hviletidsbestemmelser
• Udvælge transportpapirer samt anvende mobile kommunikationssystemer

Adgangskrav: 
Du skal være fyldt 21 år og have gyldigt kørekort kategori C. 
Erhvervelse af kørekort til kategori C/E kræver lægeerklæring.



EU-efteruddannelse for godschauffører
(Kursusnr. 48660, 2 dage) 

EU-efteruddannelsen skal gennemføres hvert 5. år og har til hensigt at øge 
færdselssikkerheden, forbedre miljøet og sikre, at det er professionelle 
chauffører, der udfører jobbet som godschauffører. Uddannelsen har en 
varighed af 5 dage og består af 3 moduler. Alle 5 kursusdage skal gennem-
føres inden for 12 måneder, før der kan udstedes bevis.

Modul 1 – obligatorisk del
(Kursusnr. 48660, 2 dage)

På denne obligatoriske del lærer du bl.a. at anvende viden om: 
Færdselsregler og trafiksikkerhed / regler for arbejdstid/ køre– og hviletids
regler / defensiv og energirigtig kørsel / uheldsforebyggelse / førstehjælp 
ved hjertestop. 

Modul 2 – brancherettet gods
(Kursusnr. 48611, 2 dage)

På denne brancherettede del lærer du bl.a. at anvende viden om: 
Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr / emballagemærkning og hånd  - 
te ring af transportdokumenter / typer af sammenkoblingsmuligheder / last-
sikring af stykgods / tilladt akseltryk og totalvægt / tur– og ruteplanlægning/ 
økonomisk ansvar og dokumentation / ergonomi og arbejdsmiljølovens be-
stemmelser / kundeservice og konflikthåndtering

Modul 3: - valgfrit kursus
Valgfrit kursus af 1 dags varighed (se mulige kurser for tilvalg)

Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
(Kursusnr. 40065, 1 dag)

Håndter vanskelige situationer og bliv bedre til at forebygge uheld. 

Efter dette kursus kan du:
• Håndtere baglæns kørsel omkring hjørner, fx til læsseramper eller  

lignende ved brug af spejle og bakkamera 
• Indstille alle køretøjets spejle korrekt 
• Udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer 
• Aflæse orienterings og advarselssystemer 
• Afværge uheld med modkørende trafikanter 

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker 
(Kursusnr. 42851, 1 dag)

Lær at udvise sikker adfærd og vær med til at opnå målet:  
Nul arbejdsulykker! 

Efter dette kursus har du kendskab til regler for arbejdsmiljø og de primære 
risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet, og du kan:
• Udføre gods- og/eller personbefordring med en sikkerhedsmæssig adfærd
• Udvælge og anvende de optimale personlige værnemidler, arbejds-

stillinger og procedurer
• Bidrage til etablering eller højnelse af virksomhedens fælles sikkerheds-

kultur



Køre – og hviletidsregler 
(Kursusnr. 44722, 1 dag) 

Bliv ajourført med regler for køre– og hviletidsregler og bidrag  
aktivt til trafiksikkerheden.

Efter dette kursus kan du:
• Anvende teori om gældende køre –og hviletidsbestemmelser til en 

planlagt transportopgave, såvel nationalt som internationalt

Brug af diagramark og kontrolapparat 
(Kursusnr. 45075, 1 dag)

Lær om køre-/hviletidsreglerne og bliv fortrolig med brug af tacho-
grafen.

Efter dette kursus kan du:
• Udfylde, anvende og kontrollere diagramark samt føre kontrol med 

fartskriverens funktioner.

Farligt gods
Kør lovligt og sikkert med farligt gods og få de rette beviser i hånden.

Sikkerhed er en topprioritet, når farligt gods skal fragtes fra A til B. Der-
for er det også lovpligtigt at have særlige førerbeviser, når man udfører 
denne opgave. Vi tilbyder en række forskellige ADR-kurser hos AMU-Fyn, 
og vi hjælper dig gerne med at finde ud af, hvilke ADRkurser du har brug 
for. Læs mere om de forskellige kurser på www.amu-fyn.dk

ADR Grund- og Specialiseringskursus – Tank 
Kursusnr. 47701, 4,7 dage

ADR - Grund- og specialiseringskursus - klasse 1 
Kursusnr. 47694, 3,6 dage

ADR grund- og specialiseringskursus - tank + kl. 1 
Kursusnr. 47696, 5,4 dage

Vejtransport af farligt gods i emballage 
Kursusnr. 46905, 3 dage

Sikkerhedskursus ved farligt gods
Kursusnr. 45259, 1 dag  



Praktiske oplysninger

Tilmelding til kurser på AMU-Fyn

Når du tilmelder dig selv eller dine medarbejdere til kursus på AMU-Fyns hjem-
meside, bliver du automatisk viderestillet til portalen www.efteruddannelse.dk. 
Det er Undervisningsministeriets fælles indgang for alle erhvervsuddannelser og 
den eneste vej, hvor du kan færdiggøre en tilmelding til et kursus.

Efteruddannelse.dk kan for den uøvede være lidt kringlet at finde rundt i. Der-
for har vi på AMU-Fyn en supportfunktion, som du kan benytte dig af. Ring til 
vores kursussekretær, hvis du har behov for hjælp.

Refusionsmuligheder

AMU-Fyn tilbyder den bedste rådgivning - så kontakt meget gerne vores uddan-
nelseskonsulenter for råd og vejledning. Se kontaktoplysninger på bagsiden.

Helle Martinussen
Kursussekretær
hm@amu-fyn.dk 

Tlf.: 63 13 53 85

Birgit Larsen
Kursussekretær
bl@amu-fyn.dk 

Tlf.: 63 13 53 81
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C. F. Tietgens Boulevard 27 | 5220 Odense SØ| Tlf: 6613 6670
Petersmindevej 50 | 5000 Odense C| Tlf: 6613 6670

F O R  N Æ R M E R E  I N F O R M AT I O N  K O N TA K T:

AMU-Fyn
Tlf. 66 13 66 70

eller 

én af vores konsulenter

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

Jens Erik Christensen
Uddannelseskonsulent
Tlf. 22 10 41 14
jec@amu-fyn.dk


