
 

Vedrører BEK nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik 

 

 

 

 

VIRKSOMHEDSUDDANNELSEN 

Bybus- og Rutebilkørsel 

Praktikperioder 

 

I praktikperioderne træner lærlingen de kundskaber vedkommende har opnået i løbet af den 

forudgående skoleperiode. Skoleperioderne har en vejledende fordeling jf. uddannelsesordningen, 

men det står skolerne frit at sammensætte skoleperioderne anderledes. 

 

Grundforløb Hovedforløb 

Skole  

10 uger 

Praktik Skole 

1,5 

uge 

Praktik Skole 

9 

uger 

Praktik Skole 

9 

uger 

Praktik Praktik Skole 

8,5 

uge 

Praktik 

 Trin 1: Rutebilchauffør Trin 2: Buschauffør med 

speciale i bybus- og 

rutebilkørsel 

 

Udfyldes af arbejdsgiver, arbejdstager og lærling i fællesskab: 

 

Lærlingen har i perioden      /   201 til   /    201 gennemført    . praktikperiode i virksomheden. 

 



 

Lærlingen har i praktikperioden været beskæftiget med følgende grundlæggende 

funktioner i virksomheden. 

Vejledning: Lærlingen skal i løbet af hele sin praktiske uddannelse have haft mulighed for at 

arbejde med de grundlæggende funktioner, men ikke nødvendigvis meget eller lige meget i hver 

praktikperiode. 

 
Grundlæggende funktioner 
 

Hvor ofte har lærlingen arbejdet med 
funktionen – sæt kryds. 

Meget Noget Sjældent Slet ikke 

Erhvervsmæssig personbefordring  
med busser registreret til mere end 9 
personer: 

    

Rutebilkørsel 
    

Kundebetjening, servicering 
    

Indrapportering/udfærdige fejlmeldinger 
vedr. køretøj 

    

Anvendelse af køreplaner, zone-og 
taksttabeller 

    

 

 



 

Lærlingen har i praktikperioden været beskæftiget med følgende særlige funktioner i 

virksomheden: 

Vejledning: Som led i den praktiske uddannelse i virksomheden, skal lærlingen i løbet af 

uddannelsesperioden have været beskæftiget med nedenstående funktioner, i det omfang at de er 

til stede i virksomheden. 

 
Særlige funktioner 
 

Hvor ofte har lærlingen arbejdet med 
funktionen – sæt kryds. 

Meget Noget Sjældent Slet ikke 

Udfyldelse og kontrol af transportordre, 
kørselsrapporter, ugesedler, løn-
specifikationer og andre grundlæggende, 
administrative rutiner 

    

Vedligeholdelse af bus (drift- og 
vedligeholdelseseftersyn) 

    

Orienterer passagererne via mikrofon og 
højtaler 

    

Betjening af hydraulisk-/elektr. 
hjælpeudstyr (fx lift) 

    

Kørsel med påhængskøretøj 
    

International kørsel 
    

Chauffør i selvstyrende-/selvfungerende 
linieenheder 

    

Anvendelse af kommunikationsudstyr 
(mikrofon, radio, mobiltelefon) 

    

Billettere på dansk 
    

Billettere på et fremmedsprog 
    

Befordring af bevægelseshæmmede 
    

Føre specielle busser 
(3-akslede lange, dobbeltdækker el. 
ledbusser) 

    

Udføre den daglige rengøring af rutebil 
    



Andet: 
    

 

Meddelelse til skolen: 

Lærlingen har i perioden     /     -201   til     /   -201   gennemført    . skoleperiode i virksomheden. 

 

Virksomheden skønner, at lærlingen har et særligt behov for undervisning inden for følgende fag: 

 

 

 

Lærlingens eventuelle bemærkninger: 

 

 

 

Har det været nødvendigt at ændre i den oprindelige plan for den praktiske uddannelse? 

 

 Nej 

 Ja 

   

Hvorfor: ________________________________________________________________________ 

 

Virksomhedens underskrift,  

dato og stempel. 

 

 

Underskrift fra     Lærlingens underskrift 

arbejdstagers  

kontaktperson 

 



Skolens påtegning: 

Underskrift, 

dato og stempel 


