Garantikursus

EU efteruddannelse Bus

6 ugers jobrettet

Positivliste Vestjylland

Kontakt
Kate Aagaard Jespersen
99 122 554
kaj@ucholstebro.dk

Kort fortalt
Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig
personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af myndighederne godkendt køreteknisk anlæg,
reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-,
bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 6.303,50

Kursusinfo
Du får din EU-Bus efteruddannelse på plads og sikrer dig at du har de kvalifikationer der i dag er
nødvendige for en professionel chauffør.

Tilmelding

De 3 dage skal suppleres med valgfri yderligere 2 dage.
Får du ikke taget efteruddannelsen i rette tid får du kørselsforbud, hvis du bliver stoppet af politiet. Du vil
også få en bøde for at køre erhvervsmæssig uden at have chaufføruddannelsesbevis.
Deltagelse i vurdering af basale færdigheder er frivilligt.
Der er et tillæg til AMU-prisen på kr. 155,- for det lovpligtige EU-bevis.

Fag: Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
Fagnummer:
48466

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 126,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.280,70

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som
erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig
personbefordring.
Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig
personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og
anvende korrekt styre- og bremseteknik.
Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik
Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af
Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning
Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion
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Fag: EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del
Fagnummer:
48616

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 252,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.391,40

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for busområdet.
Beskrivelse: Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis
anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner:
• Færdselsregler
• Regler for arbejdstid
• Køre- og hviletidsregler
• Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken
• Defensiv og energirigtig kørsel
• Ny teknologi i køretøjet
• Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
• Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan
Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf.
Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fag: Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik
Fagnummer:
48619

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 252,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.391,40

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for OST/Flextrafikområdet og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere
har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.
Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse,
erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre de forskellige typer af
flexkørsel under reglerne for OST. Deltageren har fået sin viden opdateret om de forskellige former for
flexkørsel, herunder korrekt kommunikation med de forskellige typer af passagerer, som benytter flextrafik.
Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:
Konflikthåndtering
Kommunikation og kulturforståelse
Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning
Ren- og vedligeholdelse
Trafikselskabernes kvalitetskrav
Anvendelse af udstyr f.eks., autostole og selepuder
Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren
kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
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