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

Vi uddanner folk

Sikker adfærd - nul arbejdsulykker for gods- og personbefordring
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Kursusnr.:  42851 
Varighed:   1 dag 

Målbeskrivelse:
Deltageren kan, efter gennemført ud-
dannelse, gennem teoriundervisning 
og praktiske øvelser/demonstrationer, 
udføre gods- og/eller personbefor-
dring, udvisende en sikkerhedsmæssig 
adfærd, der tilstræber resultatet: Nul 
arbejdsulykker. 

Derudover har deltageren kendskab til 
regler gældende for arbejdsmiljø og 
kender de primære risici, som normalt 
forekommer inden for transporterhver-
vet og kan forebygge deraf følgende 
uheld og ulykker. Herunder udvælgelse 
og anvendelse af de optimale person-
lige værnemidler, arbejdsstillinger og 
-procedurer. 

Endvidere kender deltageren betyd-
ningen af virksomhedens fælles sikker-
hedskultur og kan bidrage til etablering 
eller højnelse af denne i forlængelse af 
- og i samarbejde med - virksomhedens 
sikkerheds-organisation. 

Uddannelsen kan indgå i den lovpligtige 
efteruddannelse, jf. Trafikstyrelsens 
reg   ler.

Kurset giver dig kendskab til: 

Kurset giver dig kendskab til:
1. Regler for arbejdsmiljø 
2. Primære risici i transportbranchen
3. Forebyggelse af uheld

4. Udvælgelse af værnemidler samt  
praktiske øvelser i sikker adfærd.

5. Sikkerhedskultur

Arbejdsmiljølov
Kursisten har efter gennemførelsen af 
kurset fået viden om de love og regler, 
der er nye eller ukendte for den enkelte 
deltager.

Der vil her blive taget udgangspunkt i 
“Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører” 
fra BAR transport og engros.

Primære risici i transportbranchen
Efter endt kursus har kursisten opnået 
viden om hvilke særlige risici, der fore-
kommer for chauffør. Der tages udgang-
spunkt i brochure fra BAR transport og 
engros. ”Jeg kører lastbil”, ”Jeg kører 
turistbus” og ”Branchevejledning om 
busser i rutekørsel”

Forebyggelse af uheld
Efter endt kursus har kursisten været 
med til at udvælge sikkerhedsudstyr til 
diverse arbejdsopgaver samt udpege, 
hvor der er potentielle farer og fore-
byggelse af disse.

Udvælgelse af værnemidler samt prak-
tisk øvelse i sikker adfærd.

Sikkerhedskultur
Efter endt kursus kan kursisten aktivt 
deltage i opbyggelsen af en sikkerhed-
skultur og etablering eller højnelse af 
virksomhedens sikkerhedsorganisation.

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.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Birgit Larsen
 Tlf. 63 13 53 81
 bl@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:


