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6 Ugers jobrettet uddannelse 

• Udvalget har i den forbindelse forslået følgende uddannelser og 
uddannelsespakker, der giver nye muligheder for job: 

• 47854 Godstransport med lastbil 30 dage 

 

• 45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E 20 dage  

• 47479 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm 10 dage 

 



Det kunne også være denne pakke der samtidig 
giver Certifikat: 

 
• 47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 

• 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3 dage 

• 47479 Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm 10 dage 

• 43960 Transport af temperaturfølsomt gods 5 dage 

• 44722 Køre- og hviletidsregler 1 dage 

• 45079 Transportpapirer inden for vejtransport 1 dage 

• 47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del 3 dage 
 



Har skolerne flere gode ideer? 
 

•               ?    



EU Lovpligtige efteruddannelse inden for 
vejgodstransport 

• Få overblik på WWW. Amukurs.dk 









Konference i IKV i AMU 

• 23 september på AMU Syd i Kolding 

• I samarbejde med konsulentvirksomheden Lizzi Mærsk 

• Repræsentanter for 11 skoler 

 



IKV konference  

• Følgende materiale er udviklet: 

• Praktisk vejledning til kompetencevurdering i AMU 

• Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? 

• Notat om IKV og RKV 
 
 
 
Materialet findes i skolernes rum under ”Individuel 
Kompetencevurdering (IKV) i AMU” 

 

http://www.tur.dk/media/156255/praktisk-vejledning-til-individuel-kompetencevurdering-i-amu-turs-uddannelsesomraade-2014-isbn-978-87-92324-54-2.pdf
http://www.tur.dk/media/156255/praktisk-vejledning-til-individuel-kompetencevurdering-i-amu-turs-uddannelsesomraade-2014-isbn-978-87-92324-54-2.pdf
http://www.tur.dk/media/156256/ikv-i-amu-oplaeg-paa-inspirationskonference-tur.ppt
http://www.tur.dk/media/156256/ikv-i-amu-oplaeg-paa-inspirationskonference-tur.ppt
http://www.tur.dk/media/156257/notat-ikv-og-rkv.pdf


Færdselsregulering i forbindelse med 
særtransport 

• Nyt godkendt mål: 

• ”Færdselsregulering i forbindelse med særtransport”    

• Kurset er på 5 dage og skal fornyes ved et 2 dages suppleringskursus 
inden udløb af 5 år fra første kursus. 

• Trafikstyrelsen oplyser at gebyr for legitimationskort der udstedes efter 
endt kursus forventes at blive kr. 350,-. 

• Brancheudvalget har besluttet, at sekretariatet udvikler og ansøger 
suppleringskursus med en varighed af 2 dage.  

 



Undervisning på AMU i kurser der vedrører transport 
af levende dyr og håndtering på samlesteder 

• TUR er blevet kontaktet af Embedsdyrlægen l Dyresundhed fra 
Fødevarestyrelsen, som oplyser os om at styrelsen er blevet kontaktet 
med dette spørgsmål: 

•  ”hvilke kompetencer, kræves der for at undervise i aflivning af dyr under 
transport?” 

• TUR vil derfor gerne understege, at der på TURs AMU-uddannelser IKKE 
må undervises i aflivning af dyr! 

 


