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Vil du gerne styre noget stort, elsker du friheden bag rattet - eller brænder 
du mest for kontakt med mennesker og den gode service? 

Med personbefordring i bus eller taxa har du ansvaret for, at dine kunder når 
sikkert frem til deres destination, uanset om det er på Magnolievej eller i 
Malaga. At være chauffør for andre mennesker er et stort ansvar, der stiller 
ekstra krav til hensynsfuld og sikker adfærd i trafikken. 

På AMU-Fyn har vi de helt rette uddannelser til dig, der vil have kørekort til 
bus, taxa eller specialisere dig inden for bestemte områder. I et professionelt 
undervisningsmiljø med erfarne undervisere, sørger vi for, at du bliver klædt 
godt på til opgaven. 

Personbefordring med bus (Kursusnr. 40531, 30 dage)

Bliv klar til et spændende job i rute eller turisttrafik, hvor du kommer i kon-
takt med mange mennesker.

Efter endt uddannelse har du erhvervet kørekort i kategori D-EP samt EU-
kvalifikationsbevis,ogdukan:
• Føre og betjene bus 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 23 år og have gyldigt kørekort kategori B.
Erhvervelse af kørekort til kategori D/EP kræver lægeerklæring. 

EU-efteruddannelseforbuschauffører
(Kursusnr. 48616, 5 dage)

Få den lovpligtige EU-efteruddannelse og bliv ajourført i de nyeste regler og 
retningslinjer.

Kravet til den obligatoriske lovpligtige EU efteruddannelse er 5 uddannelsesdage. 
Det består af et obligatorisk kursus på 2 dage, efterfulgt af 2 dages ajourføring 
inden for brancheområdet samt 1 selvvalgt dag. Du kan vælge at afholde kurset 
samlet på 5 dage eller indenfor 12 måneder. 

Mulighederfortilvalg:
Ajourføring af chauffører i OST og BAB / Uheldsforebyggelse / Køre- og hviletids-
regler / Tachograf
 

Uheldsforebyggelse 
(Kursusnr. 40065, 1 dag)

Kør sikkert, lær at mestre vanskelige situationer og bliv bedre til at fore-
bygge uheld. 

Efterdettekursuskandu:
• 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 primæ-
rerisici,somnormaltforekommerindenfortransporterhvervetogdukan:
• Udføre gods- og/eller personbefordring med en sikkerhedsmæssig adfærd
• Udvælge og anvende de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger 

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.

Efterdettekursuskandu:
• Anvende teori om gældende køre –og hviletidsbestemmelser

Taxi-Kvalifikationtilpersontransporti
mindre køretøj (Kursusnr. 48652, 10 dage)

Få et selvstændigt job med vekslende arbejdstider og bring mennesker fra 
A til B på en god og sikker måde.

Efter10dageharduopnåetkvalifikationsbevis til taxikørsel.Påuddan-
nelsenlærerduat:
• Udføre opgaven i overensstemmelse med taxilovgivningen, kørsel for of-

fentlig myndighed samt limousinekørsel
• Føre og betjene køretøjet på en sikker og forsvarlig måde
• Udvise rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd
• Betjene og anvende GPS-udstyr
 



Adgangskrav:
Du skal være 21 år eller derover ved uddannelsens påbegyndelse og have 
haft kørekort til kategori B i mindst 3 år. 

Flextrafikogsygetransport
 
Der stilles ekstraordinære krav til chaufføren, som kører flextrafik, idet du 
skal have nogle specifikke køretekniske færdigheder og menneskelige kom-
petencer. Med vores BAB-kurser bliver du klædt på til at udføre denne type 
befordring på en særlig ansvarlig, professionel og sikker måde. 

BAB1-Introduktiontiloffentligservicetrafik
(Kursusnr. 47874, 1 dag)

Få kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke in-
den for offentlig servicetrafik, viden om regler for offentlig servicetrafik, 
servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med for-
skellige behov.

BAB 2 - Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer 
(Kursusnr. 48104, 2 dage)

Få den nødvendige viden og lær at håndtere passagerer med specielle fysi-
ske og psykiske behov på en sikker og professionel måde. På kurset er der 
også fokus på egne arbejdsstillinger. Du lærer også at reagere hensigts-
mæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykker eller sygdom. 

BAB 3 - befordring af fysisk handicappede passagerer 
(Kursusnr. 48105 2 dage) 

Lær at betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, kø-
retøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gen-
nemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til befordring 
af fysisk handicappede passagerer. Du lærer også at kommunikere på en 
måde, som tager hensyn til passagerens specielle fysiske og psykiske situa-
tion.

BAB4-ajourføringafchaufførerioffentligservicetrafik
(Kursusnr. 48206, 3 dage) 

BAB 4 kurset er et certifikatkursus, der henvender sig til chauffører, der 
udfører eller tidligere har udført offentlig servicetrafik, hvis BAB 2 kursus-
beviset er 5 år eller ældre.  Du får den nødvendige viden om lovgrundlaget 
for offentlig servicetrafik og lærer at:
• Kunne anvende førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvæk-

kelse 
• Håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til særlige fysiske 

og psykiske behov
• Føre køretøjet defensivt og økonomisk
• Assistere passagerer korrekt på baggrund af viden om kommunikation 

og ergonomi



Praktiske oplysninger

Tilmelding til kurser på AMU-Fyn

Når du tilmelder dig selv eller dine medarbejdere til kursus på AMU-Fyns 
hjemmeside, bliver du automatisk viderestillet til portalen www.efteruddan-
nelse.dk. Det er Undervisningsministeriets fælles indgang for alle erhvervs-
uddannelser 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. 
Derfor 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  
uddannelseskonsulenter for råd og vejledning. Se kontaktoplysninger på bag-
siden.

Heidi Wallstrøm
Kursussekretær
hw@amu-fyn.dk 

Tlf.: 63 13 53 00

Birgit Larsen
Kursussekretær
bl@amu-fyn.dk 

Tlf.: 63 13 53 81
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Vi uddanner folk
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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


