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Vi uddanner folk

Vintertjeneste 2022
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Kursusnr.: 47648  
        47739 
Varighed:  1 dag  

Er du klar til vinter? 
Når sne og frost rammer, er der akut 
behov for vintertjenesten til snerydning 
og saltspredning på fortove, stier og vej-
baner. Ryd kalenderen en enkelt dag før 
sneen skal ryddes

AMU-Fyn tilbyder kursus i snerydning og 
glatførebekæmpelse på vejbaner eller 
sti og fortov. Her får du den nødvendige 
viden om betjening af materiael, sikker-
hed og miljøbelastning, der klæder dig 
godt på til vintertjenestens opgaver. 

På kurserne tages hensyn til lokale forhold 
vedrørende aftaler og udbudsmateriel. 

Planlagte kurser i 2022
I 2022 har vi pt. planlagt følgende kurser:
Glatførebekæmpelse sti/fortov 
Uge 41 (10. - 11. oktober)

Glatførebekæmpelse på vejbaner 
Uge 41 (12. - 14. oktober) 

Intro snerydning og  
glatførebekæmpelse på 
vejbaner
Kursets målgruppe er personer, der har/ 
ønsker beskæftigelse i vognmandsvirk-
somheder, som er førere af lastbiler 
(kategori C) og traktorer, der udfører 
glatførebekæmpelse i form af snerydning 
og saltspredning på veje.

Efter dette kursus kan du:
• Udføre vintertjeneste på grundlæg-

gende niveau
• Handle ud fra kendskab til miljø 

belastning og sikkerhed
• Betjene plove og saltspredere til 

større traktorer og lastbiler over 
3.500 kg. 

Intro snerydning og  
glatførebekæmpelse  
sti/fortov
Kursets målgruppe er faglærte og 
ufaglærte, der har/ønsker beskæftigelse 
inden for glatførebekæmpelse/snerydning 
af veje, pladser, stier og fortove.

Efter dette kursus kan du:
• Udføre vintertjeneste på grundlæg-

gende niveau
• Handle ud fra kendskab til 

miljøbelast ning og sikkerhed
• Anvende forskellige typer af feje-

maskiner samt betjene mindre plove 
og saltspredere 

Undgå at komme på glatis
Vores kurser i vintertjeneste er populære. 
AMU-Fyn har mange års erfaring og ek-
spertise i at holde disse kurser.

Tilmeld dig allerede nu, så du kan være 
sikker på en plads på det hold, der passer 
dig.

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.

Deltagerforudsætninger
Uddannelsen står åben for alle per-
soner, som har eller søger beskæfti-
gelse i en virksomhed, der udfører 
erhvervsmæssig godstransport med 
last- eller varebil eller udfører er-
hvervsmæssig personbefordring.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Heidi Wallstrøm
 Tlf. 63 13 53 00
 hw@amu-fyn.dk


