Varebilschaufføruddannelsen

48850 (kvalifikationsudd.), 3 dage
48851 (efterudd.), 2 dage

Har du papirerne i orden?
Fra den 1. juli 2019 er varebiler på
over 2.000 kg til og med 3.500 kg,
som fragter gods med en samlet vægt
på over 11 kg pr. stykgods, omfattet
af godskørselsloven.
Det betyder, at alle varebilschauffører
fremover skal have et gyldigt bevis.
På AMU-Fyn tilbyder vi både kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse.

Det betyder at:
En chauffør med under 2 års hoved
beskæftigelse som varebilschauffør:
•

Skal erhverve en grundlæggende
kvalifikationsuddannelse for varebilschauffører.

En chauffør, der i perioden 1/72009 til 30/6-2019 i mindst to år har
haft hovedbeskæftigelse som varebilschauffør skal have gennemført efteruddannelsen efter flg. frist:

Chaufførens fødselsdato:
1, 2 el. 3
4, 5 el. 6
7, 8 el. 9
10, 11 el. 12
13, 14 el. 15
16, 17 el. 18
19, 20 el. 21
22, 23 el. 24
25, 26 el. 27
28, 29, 30 el. 31

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

senest
senest
senest
senest
senest
senest
senest
senest
senest
senest

30.06.2019
31.12.2019
30.06.2020
31.12.2020
30.06.2021
31.12.2021
30.06.2022
31.12.2022
30.06.2023
31.12.2023

Chaufføren skal herefter gennemføre
en efteruddannelse hvert femte år.

Kursusindhold
Færdselsregler
Kendskab til færdselslovgivningen
med særlig vægt på emner, der kan
relateres til arbejdet som varebilschauffør.
Miljø
Få kendskab til principperne for energirigtig og defensiv kørsel.
Uheldsforebyggelse
Kør sikkert og vær med til at forhindre uheld og ulykker.
Lastsikring
Kendskab til lastning af et køretøj
under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet.
Ergonomi
Viden om, hvordan du kan medvirke
til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Økonomi under uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse 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.
Befordringstilskuddet søges via www.
efteruddannelse.dk.

Har du spørgsmål?
Kursussekretær
Birgit Larsen
Tlf. 63 13 53 81
bl@amu-fyn.dk

Førstehjælp
Lær at reagere korrekt ved ulykker,
livstruende blødninger og ved knoglebrud på ben og i nakke/ryg

Derfor AMU-Fyn
På AMU-Fyn har vi et trygt, rummeligt
og moderne uddannelsesmiljø. Vi har
erfarne og engagerede undervisere –
og vi leverer varen hver gang.

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • ww.amu-fyn.dk
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Gå ind og følg AMU-Fyn på:
10551119
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