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Formål med logbogen 
 

Logbogen er lavet for at give den person, der gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse, et overblik over de mange 

forskellige kvalifikationer, man allerede har, og som man kan tage med sig. De kan være opnået lige fra traditionel 

skolegang og deltagelse på kurser til de kvalifikationer og færdigheder man har erhvervet gennem erfaringer opnået i 

arbejds- eller fritidslivet. 

 

Logbogen er samtidigt et værktøj for vejlederen/ faglæreren, der skal gennemføre Real Kompetence Vurderingen 

(RKV) og herunder vejlede den enkelte deltager omkring uddannelsesplanlægningen. 

 

I Logbogen samles desuden resultater af samtaler og praktiske opgaver, der kan indgå i den generelle og den individu-

elle realkompetencevurdering. Formålet er at få alle detaljer på plads og give den faglige og almene merit/ godskriv-

ning, eleven har krav på. 

 

Logbogen skal vise både de formelle og de uformelle kvalifikationer og kompetencer, der kan føre til merit/ godskriv-

ning. 

 

Logbogen vil kunne bruges både til RKV af personer på Erhvervs Uddannelse for Voksne (EUV) og Kompetencevur-

dering i EUD for personer under 25 år. Dog skal der kun fastsættes EUV spor for førstnævnte gruppe. Alle personer 

under 25 år skal starte deres EUD med grundforløb og uden forud fastlagt afkortning. Men for alle elever gælder, at de 

har krav på individuel godskrivning med deraf følgende afkortning. Og alle uddannelsesforløb starter med af få fast-

lagt evt. godskrivning via kompetenceafklaring. 

 

Gennem realkompetencevurderingen får den enkelte person overblik over egne faglige og almene kvalifikationer og 

kompetencer i forhold til vejgodstransportuddannelsen og et indblik i de faglige og almene krav, der stilles. 

 

Logbogen afsluttes med en række opsummerende skemaer, som skal danner grundlaget for meritansøgerens videre vej 

gennem uddannelsen. Konklusionen på realkompetencevurderingen er således en tildeling af merit/ godskrivning, et 

eventuelt forslag til supplerende praktisk træning og en uddannelsesplan, der fører frem til målet – hvad enten det er 

det faglærte niveau (trin 2) eller disponentniveau (trin 3) i erhvervsuddannelsen.  

 

Det vil samtidig fremgå, hvad der skal til for at nå de forskellige trin i uddannelsen 

 

Det individuelle afklaringsforløb skal tilrettelægges på en sådan måde, at den uddannelsesplanlægning, der bliver et 

resultat af afklaringen i høj grad bygger på en vejledning, der fremmer den enkeltes erkendelse af egne behov for ud-

dannelse. 

 

Varigheden af realkompetencevurderingen er normalt 1-3 dage. Da realkompetencevurderingen er individuel, kan 

varigheden variere fra deltager til deltager. 

 

Indkaldelse til RKV kommer automatisk fra skolen, når der enten er indgået en uddannelsesaftale eller personen er 

tilmeldt uddannelsens grundforløb via www.optagelse.dk.  Skolen vil kunne hjælpe og vejlede omkring tilmelding. 

 

 

 

http://www.optagelse.dk/
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Bilag 1 

 
 

Meritansøgerens data 
 

 

 

Navn: __________________________________________________ CPR-nr.:   _________________ 

 

 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

 

 

Postnummer: _____________________ By: __________________________________________ 

 

 

Telefon: _____________________ Nationalitet: __________________________________________ 

 

 

E-mail: _____________________  

 

 

 

 

 

Eventuel arbejdsgiver 

 

 

 

Firmanavn: _____________________________________________________________________________ 

 

 

Adresse: _____________________________________________________________________________ 

 

 

Postnummer: _____________________ By: __________________________________________ 

 

 

Telefon: _____________________ Kontaktperson: _________________________________________ 

 

 

E-mail på kontaktperson: _________________________________________ 
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Bilag 2 
 

Oversigt over beskæftigelse, tillidserhverv, fritidsinteresser og fritidsbeskæftigelse 

 

Noter periode, arbejdsgiver og arbejdets art. 

 

 

Periode Arbejdets art Arbejdsgiver 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Dokumentation: 

Du kan via dine ATP få hjælp til at dokumentere dine forskellige arbejdspladser. Du kan hente ATP oplysninger på 

www.atp.dk under Selvbetjening -  ATP livslang pension - Se din pensionsoversigt. Du skal logge ind med NemID. 

 

 

HUSK også at medbringe NemID, når du mødes med skolen.  

 

Øvrige oplysninger 

Notér faglige tillidserhverv, om du har stået for oplæring af nye medarbejdere, om der anvendes personale-/chauf-

førhåndbog mv. i forbindelse med ovenstående arbejdspladser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atp.dk/
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3) Fritidsinteresser og -beskæftigelse 

Udfyld endvidere nedenstående liste over fritidsinteresser og frivilligt foreningsarbejde. 

 

Periode Aktivitet 

  

  

  

 

 

Bilag 3 
 

Uddannelse og kurser 

 

 

 

1) Kørekort, kategori: 

 

B   C      D      C/E    D /E    D1   C1   D1/E   C1/E   

 

B-erhverv      D-erhverv   Øvrige:  _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2) Certifikater og beviser 

 

 EU Grundlæggende kvalifikationsuddannelse inkl. prøve – bus før 2008, afsluttet, dato: _________ 

  EU Grundlæggende kvalifikationsuddannelse inkl. prøve – Lastbil før 2009, afsluttet, dato: ______ 

 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse – bus efter 2008: 

 4 uger, afsluttet, dato: _______ 

 8 uger, afsluttet, dato: _______ 

 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse inkl. prøve – Lastbil efter 2009: 

 4 uger, afsluttet, dato: ______ 

 8 uger, afsluttet, dato: ______ 

 

 CUB Efteruddannelse – bus    CUB Efteruddannelse – lastbil    Udløbsdato: _____________________ 

 

 ADR certifikat farligt gods, stykgods og tank + kl. 1, udløbsdato: _____________________ 
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 Gaffeltruck, certifikattype B 

 

Øvrige certifikater og beviser: 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

3) Eksamensbeviser, svendebreve mv.: 

 

  Realeksamen  9. klasse  10. klasse udvidet  HF  VUC 

 

   Anden skolegang angives:   _____________________________________________________________  

 

   Faglig uddannelse, angiv hvilken: ___________________________________Afsluttet år: _____________ 

 

Øvrige uddannelser: _________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Kurser 
 

Øvrige kurser - disse kan være gennemført på AMU-Centre, tekniske skoler, i fagbevægelsen, i virksomheden osv. 

Der kan både være tale om teknisk/faglige kurser, personligt udviklende kurser, edb/IT-kurser, fagforeningskurser mv. 
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Bilag 4 
 

Selvvurderingsskema 
 

 

 

 

Chaufførens navn: __________________________________________________________________ 

 

 

Firmanavn:  __________________________________________________________________ 

 

 

Er virksomheden ikke godkendt til at uddanne lærlinge, står skolen gerne til rådighed for råd og vejledning. 

 

 

Formålet med dette vurderingsskema er, at få din egen vurdering af de færdigheder og kompetencer, som du har er-

hvervet i dit arbejdsliv.  

Dine besvarelser vil skolen bruge, når vejledere/ faglærere skal have en samtale med dig, om de muligheder du har i 

forbindelse med uddannelse. Du må gerne være kritisk og tænke over, hvordan du har klaret visse situationer.  

 

1. Kørsel med tankbil 

 

Har du erfaring med erhvervsmæssig kørsel med tankbil med en tilladt totalvægt på over 7.500 kg?  

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

2. Kontrol af tankbil 

 

Har du viden om og erfaring med kontrol af tankbil i forhold til om køretøjet er i forsvarlig stand, særligt af styre-, 

bremse-, signal og tegngivningsapparater samt lygter. Har du en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der 

røber sig gennem tankbilens kontrolsystemer, funktioner og reaktioner, at du kan afgøre om en igangværende eller 

påtænkt kørsel er lovlig og forsvarlig? 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

3. Kundekontakt og kundeservice 

 

Har du viden om og erfaring med kundekontakt og har du erfaring med sammenhængen mellem personlig fremtræden 

og begrebet service? 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 
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 ____________________________________________________________________________________________  

 

4. Transportdokumenter 

 

Har du viden om og erfaring med at udfylde og kontrollerer forskellige transportdokumenter herunder transportordrer, 

fragtbreve, kørselsraporter eller lignende. Har du erfaring med udfyldelse af ugesedler?  

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

5. Rute- og læsseplanlægning 

 

Har du viden om og erfaring med kontrol og udarbejdelse af rute og læsseplan på grundlag af gældende kø-

re/hviletidsbestemmelser, samt i forhold til kunder? 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

6. Energirigtig kørsel 

 

Har du viden om og erfaring med defensiv- og energirigtig kørsel? 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

7. Køreteknik 

 

Har du viden om og erfaring med kørsel under vekslende vejr- og vejforhold, herunder i glat føre? 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

8. Latsikring af tankgods 

 

Har du viden om og erfaring med at lastsikre forskellig godstyper inden for tanktransport, samt kendskab til gældende 

regler for godsets vægt og tilladt akseltryk? 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 
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 ____________________________________________________________________________________________  

  

9. Køre/hviletid 

 

Har du viden om og erfaring med, at anvende reglerne for køre/hviletid og har du erfaring med at planlægge dine ar-

bejdsopgaver i forhold til køre/hviletidsbestemmelserne? 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

10. Fremmedsprog 

 

Har du viden om og erfaring med at forstå, tale, læse og skrive fremmedsprog (engelsk eller tysk) i jobmæssige eller 

almene sammenhænge? 

  

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

11. Kørsel med sættevogn 

 

Har du viden om og erfaring med kørsel med sættevogn? 

 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

12. Speciale funktioner som tankbilchauffør 

 

Har du erfaring med at udføre arbejdsopgaver inden for tanktransport af væsker eller pulver, herunder farligt gods, 

slam, foderstoffer og fødevarer? 

 

Transport af fødevarer…………………………………………………………………..  

 

Transport af farligt gods………………………………………………………………...  

 

 

 

 

 

 
 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 
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Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

13. Betjening af tankbilers udstyr   

 

Har du viden om og erfaring med betjening og vedligeholdelse af tankbilers udstyr, samt med hensigtsmæssig adfærd i 

arbejds- og nødsituationer?  

 
Udstyr på tankbiler der transporerer fødevarer…………………………………………………………………..Ja  

 

 

 

 

 

Udstyr på tankbiler der transporerer korn og foderstoffer………………………………………  

 

 

 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

14. Informationsteknologi 

Har du viden om og erfaring med at bruge it-teknologi til kommunikation og dokumentation, af- og pålæsning af tank-

bil?  

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger (beskriv eventuelt hvilke programmer du anvender): 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

15. Ergonomi  

Har du viden om og erfaring med ergonomi. Kan du vælge ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevæ-

gelser i dit arbejde? 

  

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

16. Arbejdsmiljø  
Har du indsigt i de arbejdsmæssige forhold i transportbranchen, der kan påvirke din helbredstilstand såvel fysisk som 

psykisk samt indsigt i hensigtsmæssig adfærd i arbejds- og nødsituationer? 

 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 
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 ____________________________________________________________________________________________  

 

17. Arbejdsmarkedsforhold  

Har du indsigt i, og viden om de aftaler der er indgået på arbejdsmarkedet vedrørende løn og arbejdsmarkedsforhold 

inden for transportområdet? 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

18. Mentor for nye medarbejdere 

Har du viden om og erfaring med at arbejde med introduktion af nye medarbejdere? 

 

  Meget    Noget            Lidt / Ingen 

 

Eventuelle bemærkninger: 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Jeg kan udføre følgende arbejdsopgaver og/eller har specialviden i forbindelse med følgende arbejdsopgaver i virk-

somheden (Her kan du tilføje andet arbejde, kvalifikationer og færdigheder, som du mener, kan få betydning for din 

merittildeling):  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

 _________________________   _________________________________________________________  

Dato Underskrift 
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 Skolens gennemførelse af Real Kompetence Vurdering (RKV) for 
 

 

Navn:          CPR-nr.:      

 

 

Realkompetencevurderingen indeholder en generel vurdering og en individuel vurdering. Hensigten er, at den voksne 

elevs uddannelse bliver så kort som mulig. 

Den generelle vurdering bygger på faste kriterier for, hvad der vurderes som to års relevant erhvervserfaring i forhold 

til den pågældende uddannelse. Den generelle vurdering skal bruges til at fastsætte hvilken model i erhvervsuddannel-

se for voksne, den enkelte elev skal følge, det der kaldes spor 1 – 3 i EUV.  

Den individuelle vurdering bruges til yderlig afkortning af uddannelsesforløbet på baggrund af individuelle kompeten-

cer. 

RKV afsluttes med en opsummering af hvilke uddannelseselementer, den enkelte elev skal have i sin uddannelse og 

danner baggrund for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan. 

 

Fastsættelse af elevens personlige uddannelsesplan 

I Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK nr 157 af 17/02/2015, er følgende regler fastsat omkring fast-

sættelse af elevens personlige uddannelsesplan. 

§ 66 y. Skolen vejleder eleven og udarbejder i samråd med denne og en eventuel arbejdsgiver en personlig uddan-

nelsesplan for eleven. Uddannelsesplanen udarbejdes på grundlag af reglerne om uddannelsen og skolens vurdering 

af elevens kompetencer inden for følgende rammer, således at elevens uddannelse bliver så kort som mulig: 

1) Elever, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for 

voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Elever, der påbegynder forløbet efter en længerevarende le-

dighedsperiode, og som derfor har et særligt behov for at få styrket deres arbejdsmarkeds- og uddannelsespara-

thed, kan tilbydes et suppleringsmodul af op til 9 ugers varighed. 

2) Elever, der har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller har en forudgående uddannelse, skal gennemfø-

re et standardiseret uddannelsesforløb for voksne med praktikuddannelse og med mulighed for at modtage under-

visning fra grundforløbets 2. del. 

3) Elever, der hverken har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal gennemføre et uddannel-

sesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog uden grundforløbets 1. del. 

Stk. 2. Uddannelsesforløbet, jf. stk. 1, kan yderligere afkortes på baggrund af elevens individuelle kompetencer. 

Stk. 3. I uddannelsesplanen angives de teoretiske og praktiske kompetencer, som skolen har anerkendt, jf. § 66 v, 

stk. 2, og det uddannelsesforløb, eleven skal gennemføre, jf. stk. 1. 

Stk. 4. Uddannelsesplanen gælder for det samlede uddannelsesforløb, uanset hvilken skole der optager eleven under 

forløbet. Uddannelsesplanen revideres efter regler, der fastsættes i medfør af § 66 z. 

 

Den gennerelle kompetencevurdering 

Erhvervserfaring, der giver grundlag for fastsættelse af EUV spor jf. Bilag 1 i BEK nr 336 af 26/03/2015 Bekendtgø-

relse om vejgodstransportuddannelsen. 

 

For uddannelsens trin 1, lastbilchauffør 

Relevant erhvervserfaring Varighed 

angives 
(år) 

Opfyldes 

helt 

(sæt 

kryds) 

Opfyldes 

ikke helt 

(sæt 

kryds) 

Arbejdet som lastbilchauffør i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller service-
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virksomhed med følgende jobfunktioner: 

1. Lastfordeling og lastsikring: 

Håndteret forskellige godstyper, udført lastfordeling og stuvning af gods 

på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtforde-

ling), foretaget lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de 

nødvendige surringsmetoder afhængigt af godsets dimensioner og place-

ring på lad. 

   

2. Chaufførarbejde: 

Transporteret forskellige godstyper med lastbil over 3.500 kg, jf. Trafik-

styrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse, ud-

fyldt og kontrolleret transportordrer, fragtbreve, kørselsrapporter og andre 

normalt forekommende transportdokumenter samt anvendt scanner og 

andet brancherelevant it-udstyr, foretaget udfyldelse og kontrol af ugesed-

ler og lønspecifikationer. 

Foretaget tur- og læsseplanlægning samt gennemført ruteplanlægning på 

grundlag af gældende køre-/hviletidsbestemmelser. 

Udført daglig vedligeholdelse af lastbiler, herunder foretaget spejlindstil-

ling og dagligt eftersyn af køretøjet. 

   

3. Service m.m. 

Foretaget korrekt og hensigtsmæssig kundeservice i sit daglige arbejde i 

virksomheden ud fra kendskab til virksomheden og de forskellige arbejds-

funktioner samt bidraget til arbejdspladsvurdering (APV) og herunder 

vurderet relevante arbejdsmiljømæssige forhold. 

   

Skolens konklusion 

Alle emner skal være bedømt som helt opfyldt, for at skolens konklusion kan blive, at 

den relevante erhvervserfaring er helt opfyldt.  

  

 

 

 

For uddannelsens trin 2, specialet tankbilchauffør 

Relevant erhvervserfaring Varighed 

angives 
(år) 

Opfyldes 

helt 

(sæt 

kryds) 

Opfyldes 

ikke helt 

(sæt kryds) 

Arbejdet som tankbilchauffør i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller service-

virksomhed med følgende jobfunktioner: 

7. Tanktransport: 

Udført tanktransport som gods- eller firmakørsel efter gældende bestem-

melser med lastbil over 7.500 kg samt med tilkoblet påhængsvogn, kærre 

eller sættevogn, udført transport af farligt gods med værende udstyr og 

efter gældende bestemmelser. 

   

8. Af- og pålæsning: 

Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst 

forekommende af- og pålæsningssystemer monteret på tankbiler, slamsu-

ger og lignende til transport af væsker og pulver, sikkerhedsmæssigt kor-

rekt anvendelse af almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr 

samt brug af relevant it teknologi til kommunikation og dokumentation. 
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Skolens konklusion 

Alle emner skal være bedømt som helt opfyldt, for at skolens konklusion kan blive, at 

den relevante erhvervserfaring er helt opfyldt. 

  

 

 

For uddannelsen trin 3, kørselsdisponent 

Relevant erhvervserfaring Varighed 

angives 
(år) 

Opfyldes 

helt 

(sæt kryds) 

Opfyldes 

ikke helt 

(sæt kryds) 

Arbejdet med kørselsopgaver, hvortil der kræves CUB i mindst to år inden for de seneste fem år, samt arbejdet 

med disponeringsopgaver i mindst 1 år inden for de seneste 5 år i en handels-, produktions- eller servicevirk-

somhed med følgende jobfunktioner: 

15. Kvalitetsstyring og procesoptimering: 

Anvendt kvalitetsstyringssystemer og aktivt deltaget i certificeringspro-

cesser; optimering og udvikling af rutiner, processer og arbejdsgange 

styring af produkter, informationer og materiel. 

   

16. Kundeservice og forhandlingsteknik: 

Forhandlet med kunder, leverandører og medarbejdere; effektiv og kor-

rekt kundeservice. 

   

17. Daglig ledelse og drift: 

Bistået ledelse i daglig drift og ledelse, kommunikation med kunder og 

medarbejdere, koordinering af arbejdsopgaver, deltaget i medarbejder-

udvikling; arbejdsmiljøledelse med tilhørende registreringssystemer. 

   

Skolens konklusion 

Alle emner skal være bedømt som helt opfyldt, for at skolens konklusion kan blive, 

at den relevante erhvervserfaring er helt opfyldt. 

  

 

 

Skolens konklusion 

Skolen konkluderer, at eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse for voksne efter følgende spor: 

 

 

Sæt kryds 

EUV Spor 1 

Eleven har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, som er på fuldt niveau med den tilsvarende 

praktikuddannelse og eleven har de nødvendige certifikater, som erhverves på grundforløbet. 

 

Eleven skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden 

praktikuddannelse. 

 

EUV Spor 2 

Eleven har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring dvs. at elevens relevante erhvervserfaring 

ikke er på fuldt niveau med den tilsvarende praktikuddannelse.  

 

Eller eleven mangler et eller flere af de certifikater, som erhverves på grundforløbet  

 

Eller eleven har en forudgående uddannelse på faglært niveau eller tilsvarende. 
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Eleven, skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne med praktikuddannelse. 

Eleven har mulighed for at modtage undervisning fra grundforløbets 2. del, således at eleven kan 

leve op til overgangskravene fra grundforløb til hovedforløb 

EUV spor 3 

Eleven har hverken relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse på faglært niveau. 

 

Eleven skal gennemføre et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsud-

dannelse for unge, dog uden grundforløbets 1. del. 

 

 
 

 

Grundforløbskompetencer, certifikater og grundfag 

 

Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål Merit 

Ja Nej 

Førstehjælp, mellem niveau 

12 timer/0,4 uge 

Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter 

Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014 

med evt. efterfølgende ændringer 

  

Færdselsrelateret førstehjælp 

8 timer/0,3 uge 

Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp efter 

Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014 

med evt. efterfølgende ændringer 

  

Elementær brandbekæmpelse 

3 timer/0,1 uge 

Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. 

september 2014 med evt. efterfølgende ændringer 

  

Gaffeltruck 1,4 uge - 2,0 uger Gaffeltruckførercertifikat kategori B, jf. Arbejdstilsynets regler. 
  

Naturfag F-niveau, 2,0 uger 

10819 

Se målbeskrivelse i Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og 

erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, BEK 

nr 1009 af 22/09/2014 med evt. efterfølgende ændringer 

  

Informationsteknologi F-

niveau, 2,0 uger 

10840 

Se målbeskrivelse i Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og 

erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, BEK 

nr 1009 af 22/09/2014 med evt. efterfølgende ændringer 

  

Dansk F-niveau, 2,0 uger 

10804 

Se målbeskrivelse i Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og 

erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, BEK 

nr 1009 af 22/09/2014 med evt. efterfølgende ændringer 

  

Det uddannelsesrettede fag 

Kun relevant for EUD samt 

EUV spor 3 

 

Se målbeskrivelse i uddannelsesbekendtgørelsen § 3 stk. 2 – 4 

Det angives hvilke kompetencer, eleven evt. får godskrivning 

for: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Trin 1 Lastbilchauffør 
 

 

Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

5361 National og international 

transport  

1,0 uge 

 

Eleven kan anvende de dokumenter, som vedrører gods, køretøj 

og fører, ved såvel nationale som internationale transporter, her-

under:  

1) Kan redegøre for anvendelsen og foretage en generel 

kontrol af de papirer, der ledsager godset under transpor-

ten og kan endvidere udfylde CMR-fragtbrev, samt tage 

et begrundet forbehold ved modtagelse af gods. 

  

2) Kan anvende de personlige papirer, chauffører skal være 

i besiddelse af ved international godstransport.  

  

3) Kan udfylde de papirer på køretøj og gods, som er nød-

vendige ved indrejse i forskellige lande. 

  

4) Kan handle i forhold til de særlige overenskomstmæssige 

forhold, der er forbundet med national og international 

transport.  

  

5) Kan redegøre for de køretekniske forhold, der skal iagt-

tages ved kørsel i bjerge. 

  

6) Kan foretage ruteplanlægning under hensyntagen til in-

ternationale kørselsforhold, herunder anvende ruteplan-

lægningssystemer (edb). 

  

7) Har fået viden om de forskellige former for kommunika-

tionssystemer, herunder satellitkommunikation. 

  

8) Kan vedligeholde og foretage lettere nødreparation af 

lastbilen, samt montere snekæder. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

 
 
 
 
 
 

 

Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

6360 Fremmedsprog for 

lastbilchauffører  

1,0 uge 

 

1) Formålet med faget er at styrke elevens internationale og 

kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, 

tale, lytte til og forstå fremmedsprog (engelsk eller tysk) i 

jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhæn-

ge. 

  

2) Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne vareta-

ge arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog (engelsk eller 

tysk) indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og 

borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. 

Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på 

et internationalt arbejdsmarked. 
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Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

Resultat i uger for manglende skoledel 

 

Uger 

 

 

Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

11151  

Kørekortuddannelse kat. C  

1,8 uge  

 

1) Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C, på en 

sikker og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til 

kategori C, jf. gældende myndighedskrav. 

  

11188 Farligt gods, stykgods og 

tank, kl. 1  

1,1 uge  

 

1) Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med 

ADR konventionen og de af Beredskabsstyrelsen fastsat-

te regler for grunduddannelse i farligt gods: Stykgods, 

tank og kl. 1 samt erhverver certifikat, som giver ret til at 

udføre transporter med disse godstyper. 

  

11194 Transport med  

sættevogn  

1,0 uge 

1) Eleven kan udføre manøvrering med lastbil og sættevogn 

samt foretage til- og frakobling af disse. 

  

2) Eleven kan udføre eftersyn, kontrol og almindelig vedli-

geholdelse af køretøjet.  

  

3) Eleven kan anvende gældende regler for typer af sam-

menkoblingsmuligheder for modulvogntog. 

  

4) Eleven kan anvende gældende regler for korrekt læsning 

af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold 

der gælder vedrørende akseltryk m.v. 

  

5) Eleven har kendskab til gældende regler for det særligt 

udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køre. 

  

6) Eleven har kendskab til hvorledes eleven holder sig op-

dateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kør-

sel med modulvogntog. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel 

 

Uger 

 

11248  

Kørekortuddannelse kat. B 

(kun EUD og EUV spor 3) 

1,5 uge 

 

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og 

ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. 

gældende myndighedskrav.  
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Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

12077 Intensiv grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, gods 

8,0 uger 

(For EUD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12076 Grundlæggende kvalifi-

kationsuddannelse, gods 4,0 

uger 

(Kun for EUV) 

 

 

1. Eleven opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer 

med henblik på godstransport, som kræves i Trafikstyrelsens 

bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer 

i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, 

bilag 2. 

 

2. Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til 

Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 8 

uger undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges under-

visning. For elever der har været til prøve efter 

Trafikstyrelsens regler jf. § 15, erstattes fagets prøve af denne. 

 

1. Eleven opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer 

med henblik på godstransport, som kræves i Trafikstyrelsens 

bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer 

i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, 

bilag 2. 

 

2. Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til 

Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 16 på baggrund af mindst 4 

uger undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges under-

visning. For elever der har været til prøve efter 

Trafikstyrelsens regler jf. § 15, erstattes fagets prøve af denne. 

 

  

1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed  

  

  

1.1.  At kende de karakteristiske 

egenskaber ved kraftoverfø-

ring 

 

 

Deltageren opnår viden om motorers drejningsmoment, optimalt 

køreområde på omdrejningstælleren, effektkurver og brændstof-

forbrugskurver samt diagrammer for gearenes overlapning og kan 

på denne baggrund føre køretøjet, så motorens og transmissio-

nens egenskaber udnyttes optimalt.  

 

Deltageren kan ved defensiv og forudseende kørsel minimere 

omkostninger til vedligehold af køretøjet samt optimere brænd-

stofudnyttelsen. 
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Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

1.2. At kende sikkerhedsanord-

ningernes karakteristiske 

egenskaber og funktioner 

Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til opbygning og 

funktion af køretøjers sikkerhedsanordninger (driftsbremse hy-

draulisk/pneumatisk, nødbremse og supplerende bremser) beher-

ske køretøjet, minimere slid, foretage elementær fejlfinding samt 

udbedre mindre driftsfejl.  

 

Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til kørselsdynamik 

udnytte og beherske køretøjets bevægelsesenergi.  

 

Deltageren kan tage de nødvendige forholdsregler ved kørsel ned 

ad lang/stejl bakke med stort køretøj, herunder undgå langvarig 

brug af driftsbremsen, vælge passende lav hastighed og gear, 

holde nødvendig sikkerhedsafstand samt anvende eventuel mo-

torbremse eller retarder.  

 

Endvidere har deltageren viden om hensigtsmæssig reaktion ved 

bremsesvigt. 

  

1.3. At kunne optimere brænd-

stofforbruget. 

 

 

Deltageren kan ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 

1.1 og 1.2, foretage kørsel, der sikrer den bedste udnyttelse af 

brændstoffet. 

  

1.4. At kunne stå for lastning af 

et køretøj under overhol-

delse af sikkerhedsforskrif-

terne og den korrekte brug 

af køretøjet 

Deltageren kan planlægge lastning af et køretøj på baggrund af 

kendskab til beregninger vedrørende lastrummets størrelse, køre-

tøjers nyttelast, tyngdepunktsplacering og akseltryk samt kend-

skab til hovedkategorier af godstyper og emballagetyper.  

 

Deltageren kan laste køretøjet ved korrekt brug af normalt fore-

kommende udstyr til godshåndtering.  

 

Deltageren kan sikre og beskytte det lastede gods på baggrund af 

sit kendskab til surrings- og sikringsteknikker samt anvendelse af 

normalt forekommende sikringsudstyr, eksempelvis surrings-

stropper, presenninger mv.  

 

Deltageren kan hensigtsmæssigt føre det lastede køretøj under 

hensyntagen til de forandringer, som belæsningen medfører ved-

rørende køretøjets stabilitet og dynamik. Dette indebærer bl.a. 

ændret anvendelse af gear afhængigt af køretøjets belæsning og 

vejens længdeprofil. 
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2. Anvendelse af reglerne 

 

  

1. 2.1. At kende vejtransportens 

sociale kontekst og reglerne  

 

Deltageren kan anvende gældende køre- og hviletids og arbejds-

tidsregler for transport ved såvel national som international gods-

transport, herunder anvende køre- og hviletidsreglerne korrekt i 

forhold til en planlagt transportopgave.  

 

Deltageren kan udfylde, anvende og kontrollere diagramark, føre 

kontrol med analoge og digitale fartskriveres funktioner og har 

indsigt i sanktionerne ved mangelfuld, ukorrekt og svigagtig brug 

af analog og digital fartskriver.  

 

Deltageren har kendskab til den grundlæggende kvalifikationsud-

dannelse samt den løbende efteruddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 

877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køre-

tøjer i vejtransport, herunder uddannelsernes indhold og opbyg-

ning, grundlaget for udstedelse af chaufføruddannelsesbevis og 

fornyelse samt chaufførernes rettigheder og pligter. 

  

2.2. At kende reglerne på  

godstransportområdet  

 

Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til godskørselslov og 

bekendtgørelser samt rettigheder og pligter for parterne i et trans-

portforløb medvirke til at afvikle godstransporter i overensstem-

melse med de fastsatte krav og bestemmelser.  

 

Deltageren har endvidere kendskab til køretøjets attester, godsets 

dokumenter og chaufførens papirer, der normalt kræves medført 

ved national og international vejtransport, og kan anvende disse 

ved en given godstransport.  

 

Deltageren kan foretage en generel kontrol af papirer og doku-

menter og kan udfærdige et nationalt og internationalt fragtbrev 

(CMR), herunder tage et begrundet forbehold ved modtagelse af 

gods. 

  

3. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik  
 

  

3.1. At være opmærksom på 

farer i trafikken og arbejdsulyk-

ker  

 

Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til ulykkesstatistik, 

trafik- og arbejdsulykkestyper (særligt hvor store køretøjer er 

indblandet) og de menneskelige og økonomiske følger af ulykker 

medvirke til forebyggelse af ulykker i virksomheden. Herunder 

specielt ulykker forårsaget af dårligt udsyn for chaufføren.  

 

Deltageren kan udvise en korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i 

henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser 

under udførelsen af de for en godschauffør almindeligt forekom-

mende arbejdsopgaver.  

  

3.2. At kunne forebygge krimi-

nalitet og menneskesmugling  

 

 

Deltageren kan på baggrund af indsigt i risici, lovgivning, virk-

somhedens og eget ansvar træffe forebyggende foranstaltninger 

mod menneskesmugling og anden kriminalitet samt udvise hen-

sigtsmæssig og korrekt adfærd i tilfælde af kriminelle anslag mod 

chauffør og køretøj.  
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3.3. At kunne forebygge fysiske 

risici  

 

 

Deltageren kan forholde sig aktivt til en forbedring af sikkerhe-

den og chaufførens fysiske kondition ved arbejde i og på køretø-

jet, i trafikale situationer og i forhold til egen levevis, således at 

fysiske risici på chaufførarbejdspladser forebygges.  

 

Deltageren kan på baggrund af kendskab til relevant anatomi og 

fysiologi vælge den ergonomisk mest hensigtsmæssige arbejds-

stilling eller -bevægelse i forbindelse med normalt forekommen-

de chaufførarbejde (under kørsel, ved ind- og udstigning, ved 

godshåndtering, godssikring, brug af lift, udførelse af løftearbejde 

og ved træk og skub).  

 

Deltageren kan på baggrund af sin viden om regler samt kend-

skab til hyppigt forekommende arbejdsskader anvende personlige 

værnemidler.  

  

3.4. At være bevidst om betyd-

ningen af fysisk og psykisk eg-

nethed  

 

 

 

Deltageren kan på baggrund sin af indsigt i faktorer, som virker 

sundhedsfremmende, og som øger chaufførens fysiske og psyki-

ske egnethed, udføre transportopgaver, således at sikkerheden 

øges både ved godshåndtering og under kørsel.  

 

Deltageren kan på baggrund af sin viden om ernæring vælge hen-

sigtsmæssige spise- og drikkevaner og er bevidst om virkninger-

ne af alkohol, medicin og andre stoffer, som kan påvirke adfær-

den og dermed udløse farlige arbejdssituationer og trafikale hæn-

delser.  

 

Deltageren kender symptomerne ved træthed og stresspåvirknin-

ger og behersker de nødvendige forholdsregler herimod.  

 

Deltageren kan på baggrund af sin viden, om hvordan skiftende 

og skæve arbejdstider kan påvirke helbredet, planlægge og fast-

holde en adskillelse af arbejde og hvile, således at sikkerheden i 

både arbejdet og trafikken ikke kompromitteres.  

  

3.5. At kunne vurdere nødsitua-

tioner  

 

 

Deltageren kan udføre livreddende førstehjælp og yde indsats ved 

almindeligt forekommende ulykker og ved pludselig sygdom 

samt brand.  

 

Deltageren kan vurdere en opstået hændelse gennem kendskab til 

grundlæggende principper for typiske faremomenter og adfærds-

mønstre på et skadested, herunder primært foretage indsats, ek-

sempelvis evakuering af personer i eller ved køretøjer og tilska-

dekomne, således at ulykken ikke forværres, tilkalde hjælp og 

yde førstehjælp, indtil redningstjenester overtager skadestedsle-

delse og prioriteret indsats.  

 

Deltageren kan ud fra et kendskab køretøj og godstype iværksæt-

te elementær brandbekæmpelse og/eller tilkalde assistance.  

 

Deltageren kan på baggrund af almindelige grundprincipper ud-

fylde en skadeanmeldelse.  
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3.6. At kunne tilpasse sin optræ-

den på en måde, der bidrager til 

at højne en servicevirksomheds 

image  

 

 

Deltageren kan på baggrund af sin indsigt i hensigtsmæssig ad-

færd ved direkte kontakt med kunder i praksis anvende et ser-

vicebegreb, der befordrer kvalitet i ydelsen, og som højner og 

konsoliderer virksomhedens og transportbranchens image. 

  

Deltageren kan med udgangspunkt i kendskab til chaufførens 

forskellige roller og funktioner foretage en hensigtsmæssig tilret-

telæggelse af arbejdet, herunder foretage ruteplanlægning.  

 

Deltageren kan levere en ydelse, hvor der skelnes mellem for-

skelligartede kundebehov, og hvor der kræves særlig opmærk-

somhed og serviceniveau, herunder at både køretøjets og den 

personlige fremtoning modsvarer transporteret godstype og ar-

bejdsopgave.  

 

Deltageren behersker på baggrund af sin viden om kommerciel-

le/finansielle følger og konsekvenser en adfærd, som ikke skaber 

eller fremmer konflikter eller tvister.  

 

Deltageren kan foretage elementær fejlfinding og udbedre mindre 

driftsfejl på køretøjet eller arbejdsredskabet, herunder motoren og 

det elektriske system.  

  

3.7. At kende vejgodstranspor-

tens økonomiske kontekst og 

markedsorganisationen  

 

 

Deltageren kan udføre trafiksikker professionel vejgodstransport 

på et højt kvalitativt niveau.  

 

Dette sker på baggrund af deltagerens viden om godstransportens 

placering og betydning for samfundet, herunder konkurrencefor-

hold, speditørernes rolle, forskellige vejtransportaktiviteter 

(transport for tredjemands regning, egen virksomhed, transportre-

laterede aktiviteter), branchens sammensætning og forskellige 

kørselstyper, herunder hovedtyper af transportvirksomheder og 

transportrelaterede aktiviteter og deres organisation, specialise-

ring inden for transport (tank, kontrolleret temperatur mv.), og 

sektorens udvikling (diversificering af ydelser, kombination af 

bane og vej, underentreprise mv.). 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

12896 Kørekort C/E  

1,8 uge 

 

 

Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori C/E, på en sikker 

og ansvarsbevidst måde og erhverver kørekort til kategori 

C/E, jf. gældende myndighedskrav. 

 

 

 

 

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

15368 Kundekontakt  

lastbilchauffør 

0,3 uge  

 

1) Eleven har kendskab til virksomhedens kundepolitik og 

det image virksomheden tilstræber, og eleven kan agere i 

forhold hertil i sit daglige arbejde. 

 

 

 

2) Eleven har kendskab til og kan anvende 4 x 20-reglen, 

som sætter fokus på en række faktorer i det første møde 

med kunden. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  
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Trin 2 Tankbilchauffør 

 

 

Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

5399 Olie- og kemikalieaffald 

0,6 uger 

1) Eleven kan håndtere olie- og kemikalieaffald miljømæs-

sigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer, trans-

portregler og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal 

overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af 

denne affaldskategori. 

  

2) Eleven opnår indsigt i vigtige faretyper og kan foretage 

sortering i affaldsgrupper og anvende korrekte og god-

kendte emballager, afmærkning af emballager med kor-

rekte faresedler og påskrifter. 

  

3) Ved eventuelle forsendelser kan eleven udfylde trans-

portdokumenter og eventuel affaldsdeklaration, samt ud-

levere det til affaldet hørende sikkerhedskort. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

 

Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

6372 Fremmedsprog,  

vejgodstransportuddannelsen 

1,0 uge 

Se målbeskrivelse i BEK nr 1009 af 22/09/2014 Bekendtgørelse 

om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne med evt. efterfølgende ændringer. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

Brancherettet informations- og 

kommunikationsteknologi 

8287-2 (niveau 2, rutineret) 

1,0 uge 

 

 

 

 

8287-3 (niveau 3, avanceret) 

1,0 uge 

 

1) Eleven kan betjene generelle funktioner i informations-

teknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt 

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer. 

  

2) Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og in-

formationsindsamling på grundlæggende niveau og kan 

forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i 

branchen. 

  

3) Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-

relaterede problemstillinger. 

  

1) Eleven kan selvstændigt betjene generelle funktioner i in-

formationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehand-

ling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktø-

jer. 

  

2) Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og in-

formationsindsamling til løsning af komplicererede pro-

blemstillinger på rutineret niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen. 

  

3) Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsnin-

ger af it-relaterede problemstillinger. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

10823 Samfundsfag, E 

1,5 uge 

Se målbeskrielse i BEK nr 1009 af 22/09/2014 Bekendtgørelse 

om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne med evt. efterfølgende ændringer. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  
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Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

10823 Samfundsfag, F 

1,5 uge 

Se målbeskrielse i BEK nr 1009 af 22/09/2014 Bekendtgørelse 

om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne med evt. efterfølgende ændringer. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

11154 Innovation og  

forandringsprocesser 

1,0 uge 

1) Eleven får kendskab til innovationsbegrebet og kan give 

eksempler på anvendelsen af begrebet i forhold til virk-

somheden - herunder sammenhængen med virksomhe-

dens styringssystemer (fx logistikstyring, kvalitetssty-

ring, "Lean") og ledelsesforhold. 

  

2) Eleven kan aktivt medvirke til at vurdere og anvende 

kreative metoder til problemløsning og udvikling af nye 

aktiviteter, processer og/eller forretningsområder. 

  

3) Eleven kan anvende værktøjer og metoder, der indgår i, 

og fremmer, forandringsprocesser i relation til egen job-

funktion og med baggrund i virksomhedens strategi, poli-

tik og handlingsplaner. 

  

4) Eleven kan gøre rede for egen rolle i en forandringspro-

ces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og 

strukturering af arbejdsgange, problembehandlingspro-

cesser og andre dynamiske processer relevant for deltage-

rens jobfunktion. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

5403 Tanktransport –  

uheldsbekæmpelse  

0,6 uger 

1) Eleven kan udføre førstehjælp, skades- og uheldsbekæm-

pelse i forbindelse med tanktransport af farlige stoffer, 

brandbekæmpelse og miljøbeskyttelse. 

  

2) Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med andre lø-

se situationer, som kræver målrettet støttende og/eller in-

tervenerende indsats, herunder handle korrekt i forhold til 

miljømæssige belastninger, terrorbekæmpelse og andre 

situationer, som relaterer sig til gældende lovgivning og 

chaufførens retsstilling. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

11257 Sikker kørsel-

tanktransport 

0,2 uger 

1) Eleven kan gennem teori om defensiv kørsel, udføre sik-

ker kørsel med tankbil inklusiv trailer/hænger i alminde-

ligt forekommende trafikale situationer. 

  

2) Eleven har kendskab til principper for nødvendig koncen-

tration, forudseenhed og evne til at læse trafikale hændel-

ser korrekt. 

  

3) Eleven får efter gennemført øvelseskørsel udarbejdet en 

trafikal adfærdsmåling og en observeret risikoprofil, 

hvorefter der fastlægges en individuel handlingsplan, 

som indeholder råd/vejledning, der kan fremme vaner og 

kørselsmønstre, der kan medvirke til nedsættelse af 

uheldsrisici og nærved hændelser. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel Uger 
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Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

11258 Tanktransport - manøv-

rering/ny teknologi 0,6 uger 

1) Eleven kan på et køreteknisk anlæg godkendt af Trafik-

styrelsen, gennem teori om lange køretøjers manøvre-

egenskaber, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og 

pludseligt opståede situationer, samt betjene køretøjet 

korrekt ved manøvrering ved lav hastighed.  

  

2) Eleven kan anvende nye teknologiers mekaniske/fysiske 

muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, 

Geartronic, EPS, retarder/motorbremser, hastigheds-

grænserne og tempostat m.v.), reagere hensigtsmæssigt i 

vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende 

korrekt styre-, bremse-,undvige- og afværgeteknik. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel Uger 

11259 Sikker betjening af tankbilens udstyr  

1,4 uger 

1) Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden 

for tanktransport af væsker eller pulver, 

herunder farligt gods, slam, foderstoffer 

og fødevarer, omfattende brug af rele-

vant IT- teknologi til kommunikation og 

dokumentation, af- og pålæsning, betje-

ning og vedligeholdelse af tankbilens 

udstyr samt hensigtsmæssig adfærd i ar-

bejds- og nødsituationer. 

  

2) Eleven kan betjene tankbilens tekniske 

udstyr og foretage almindelig vedlige-

hold og foretage korrekt indrapportering 

til værksted på baggrund af fejldiagno-

sticering. 

  

3) Eleven kan udføre af- og pålæsning af 

normalt forekommende produkter og kan 

tage hensyn til de særlige forhold, der 

knytter sig til den konkrete transport-

form, hvorunder anvendelse af trykluft, 

vakuum, pumpe eller frit afløb finder 

sted. 

  

4) Elevens adfærd afspejler kendskab til 

sikkerhedsmæssige forhold og produkt-

typer. Endvidere kan eleven foretage 

sikker håndtering af slanger, dæksler, 

ventiler mv. 

  

5) Eleven kan gennem teori om ergonomi, 

uheldsforebyggelse og sundhed indgå i 

arbejdsopgaver relateret til tanktransport 

på grundlag af et adfærdsbaseret sikker-

hedsarbejde og en bevidsthed om 

sundhedsmæssige faktorer, der påvirker 

chaufførens evne til at udføre normale 

arbejdsfunktioner. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel Uger 
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Fag og fagnummer 

Fagets varighed 

Fagets mål 

Jf. Uddannelsesordningen 

Merit 

Ja Nej 

11260 Konfliktafværgelse og kundeservice for 

tankbilchauffører 0,4 uger 

1) Eleven kan, efter gennemført uddannel-

se, udføre normalt forekommende kun-

deservice over for de specifikke kunde-

grupper, som tanktransportvirksomhe-

derne betjener. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel Uger 

11243 Internationale forhold og 

studietur 

0,4 uge 

Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale 

forhold og branchekendskab, herunder til den internationale ar-

bejdsdeling inden for egen branche og muligheder for at søge 

beskæftigelse i andre EU-lande. 

 

Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for 

EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få 

indsigt i: 

a) Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer 

b) Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der 

afviger fra danske forhold 

c) Andre og særegne kulturforhold 

 

Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studie-

turen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det 

faglige udvalg. 

 

Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen 

særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studietu-

ren. Disse elever skal i stedet deltage i anden form for undervis-

ning efter skolens nærmere bestemmelser. 

 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

15394 Faglig specialisering for 

tankbilschauffører 

0,8 uger 

1) Eleven kan selvstændig foretage relevant informations-

søgning med henblik på at dokumentere opdateret viden 

om regler, forskrifter og lovgivning. 

  

2) Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige 

løsninger på komplekse arbejdsopgaver inden for det 

jobområde, som er omfattet af speciale godschauffør. 

  

3) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre ud-

bygge, anvende og kombinere kompetencer inden for 

specialets normale fagområde i en transportfaglig kon-

tekst. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  
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Kørselsdisponent Trin 3  
 

Fag og fagnummer Fagets varighed  

 

Fagets mål, jf. Uddannelsesordningen 

 

Merit 

 

Ja 

 

Ja 

 

4747 Ledelse, kommunika-

tion og samarbejde 

4,0 uger  

 

1) Eleven behersker almindelige ledelsesredskaber (situations-

bestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthånd-

tering) og kan formidle et godt samarbejde, bl.a. på bag-

grund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både ver-

tikalt og horisontalt i virksomheden. 

  

2) Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med med-

arbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på 

den mest hensigtsmæssige måde. 

  

3) Eleven kan, på baggrund af et kendskab til arbejdsmarkeds- 

og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige le-

delsesarbejde. 

  

4) Eleven får kendskab til de fagorganisatoriske arbejdsmar-

kedsforhold; de faglige organisationers opbygning og struk-

tur, den kollektive overenskomst (bl.a. hovedaftalerne, ar-

bejdstid og lønformer). 

  

5) Eleven får kendskab til ledelsesretten, den fagretslige be-

handling af uoverensstemmelser, opbygning af samarbejds-, 

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven. 

  

6) Endvidere får eleven en introduktion til øvrige myndigheder, 

regelsæt og standarder inden for jobområdet, fx Arbejdstil-

synet, EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm. 

  

7) Eleven kan, på baggrund af indsigt i mulighederne for og 

redskaber til at fremme kompetenceudvikling for sine med-

arbejdere, herunder redskaber til at holde styr på kompeten-

cer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til med-

arbejderudvikling. 

  

8) Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndte-

ring af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 
  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

4749 Kvalitetsstyring og 

kundeservice  

1,0 uge  

 

1) Eleven behersker kundeservice og forhandlingsteknik, fx i 

forbindelse med forhandling om transportaftale, aftaler med 

leverandører, mv. 

  

2) Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certifice-

ringsprocesser og følge op på disse. 
  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

4750 Transportteknisk 

fremmedsprog 

1) Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teore-

tiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på 
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2,0 uger  

 

trin 2 eller tidligere uddannelse. 

2) Eleven kan anvende transporttekniske og ledelsesmæssige 

termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale. 
  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

4751 Transportrelaterede 

beregninger 

1,0 uge  

 

Eleven kan anvende regneark til transportrelateret matematik, fx 

renteformler og fremskrivninger, og er sikker i transportrelateret 

overslagsregning. 

 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

5658  

Trafiksikkerhedsledelse 

0,6 uge  

 

1) Eleven kan foretage trafiksikkerhedsledelse, fx med ud-

gangspunkt i EU`s Road Safety Charter. 
  

2) Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafik-

sikkerhedspolitik, kan arbejde med information og inddra-

gelse af medarbejdere, indførelse af registreringssystem 

samt systemer til brændstofmålinger mv. 

  

3) Eleven kan medvirke til udarbejdelse og implementering af 

chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, virk-

somhedens image, vedligeholdelse og kontrol. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

5859 Vejtransportens love 

og regler 

2,0 uger  

 

1) Eleven kan på baggrund af dybtgående kendskab til love og 

regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til virk-

somhedens transportydelser. 

  

2) Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informati-

onsbaser og -kanaler. 
  

3) Eleven har kendskab til love og regler for national gods-

transport, herunder regler for markedsadgang, forsikrings-

forhold, borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, han-

delsret for virksomheder, skatteforhold for transportvirk-

somheder samt øvrige forhold vedrørende godset, køretøjet, 

chaufføren og vognmanden. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

5661 Logistik og transport-

ledelse 

2,4 uger  

 

1) Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til logistik, benytte 

systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og 

materiel. 

  

2) Eleven får kendskab til relevante former for informations- 

og kommunikationsteknologi inden for transportbranchen, 

som fx satelitkommunikation, GPS-systemer, lagerstyring-

sprogrammer, mv.  

  

3) Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til logistik 

og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som 

virksomhedens transportydelser indgår i. 

  

4) Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til virk-

somheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finan-
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siel henseende. 

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

15387 Faglig specialisering, 

disponenter  

2,0 uger  

 

1) Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøg-

ning med henblik på at definere, undersøge og vurdere kom-

plekse faglige problemstillinger inden for logistik- og dispo-

neringsområdet. 

  

2) Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løs-

ninger på komplekse arbejdsopgaver og/eller faglige pro-

blemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet. 

  

3) Eleven kan selvstændigt, i samarbejde med andre og ud fra 

en refleksiv tilgang anvende og kombinere kompetencer in-

den for logistik- og disponeringsområdet til optimering af 

arbejdsrutiner og arbejdsprocesser. 

  

Resultat i uger for manglende skoledel  Uger  

 
 
Valgfri specialefag, trin 2 Tankbilchauffør 

 

Valgfrie specialefag 

2,5 uger 

 

Angiv evt. fag, som giver anledning til merit: 

 

_______________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 

 

  

 

De valgfrie specialefag fremgår af Uddannelsesordningen, der findes på www.eud-administration.dk 

eller ses i fag og mål i www.elevplan.dk 
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Realkompetencevurdering af praktikmål 

 
 

 
Praktikmål 

 

Praktikfagets mål 

 

Bemærkninger 
Merit 

Ja Nej 

For trin 1 Lastbilchauffør     

12197 Introduktion til virk-

somheden  

1) Eleven kan efter instruktion udføre sim-

ple arbejdsopgaver inden for almindeligt 

forekommende arbejdsopgaver.  

 

2) Eleven har et grundlæggende kendskab 

til virksomheden og de forskellige ar-

bejdsfunktioner, herunder relevante ar-

bejdsmiljømæssige forhold. 

 

3) Eleven bliver orienteret om de arbejds-

opgaver i virksomheden, der indgår i ud-

dannelsen. 

 

   

12926 Godstransport med 

lastbil 

1) Eleven udfører godstransport på rutineret 

niveau med lastbil med en tilladt total-

vægt over 7.500 kg. 

 

   

12929 Kontrol af lastbil - 

føreransvar 

1) Eleven kan kontrollere, om lastbilen er i 

forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-

signal- og tegngivningsapparater samt 

lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert. 

 

2) Eleven kan aflæse og forstå betydningen 

af instrumenter og kontrollamper.  

 

3) Eleven kan kontrollere at spejlene er, 

korrekt indstillede, rene og hele.  

 

4) Eleven har en sådan forståelse af de tegn 

på fejl og mangler, der røber sig gennem 

lastbilens kontrolsystemer, funktioner og 

reaktioner, at eleven kan afgøre, om den 

igangværende eller påtænkte kørsel er 

lovlig og forsvarlig. 

 

   

12927 Godstransport med 

mindre lastbiler 

1) I den udstrækning at denne arbejdsfunk-

tion indgår i virksomhedens arbejdsop-

gaver, udfører eleven transport med last-

bil med en tilladt totalvægt over 3.500 kg 

og op til 7.500 kg. 
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12931  

Transportdokumenter 

1) Eleven udfylder og kontrollerer trans-

portordrer, fragtbreve og kørselsrapporter 

eller lignende.  

 

2) Eleven udfylder ugesedler eller lignende.  

 

3) Elene kan kontrollere sin lønseddel.  

 

4) Eleven anvender normalt forekommende 

transportdokumenter. 

 

   

12932 Kundeservice 1) Eleven kan anvende forståelse for sam-

menhængen mellem personlig fremtræ-

den og begrebet service. 

 

   

12933 Rute- og læsseplan-

lægning 

1) Eleven kan kontrollere - og udarbejde ru-

te- og læsseplanlægning på grundlag af 

gældende køre/hviletidsbestemmelser, 

samt i forhold til kunder. 

 

   

4792 Lastsikring 1) Eleven kan foretage lastsikring af for-

skellige godstyper med anvendelse af de 

nødvendige surringsmetoder afhængigt af 

godsets dimensioner og placering på lad-

det. Dette omfatter håndtering og trans-

port af forskellige godstyper, grundlæg-

gende stuvning/surring/lastsikring af 

gods på grundlag af dimensions- og 

vægtberegning (akseltryk og vægtforde-

ling). 
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For trin 2  

Tankbilchauffør 

 

    

4836 Hydraulisk  

hjælpeudstyr 

1) Eleven kan anvende almindeligt fore-

kommende hydraulisk hjælpeudstyr ved 

håndtering af gods under af- og pålæs-

ning. 

 

   

4924 Arbejde med lad- og 

læssesystemer 

1) Eleven kan sikkerhedsmæssigt korrekt 

anvende og betjene de almindeligst fore-

kommende lad- og læssesystemer monte-

ret på lastbiler. 

 

   

12939 Transport af 

temperaturfølsomt gods 

1) I den udstrækning at denne arbejdsfunk-

tion indgår i virksomhedens arbejdsop-

gaver, kan eleven udføre transport af 

temperaturfølsomt gods samt anvende 

udstyr efter gældende bestemmelser. 

 

   

12940 Sværgods- eller 

blokvognskørsel 

1) I den udstrækning at denne arbejdsfunk-

tion indgår i virksomhedens arbejdsop-

gaver, kan eleven udføre sværgods- eller 

blokvognskørsel samt anvende udstyr og 

efter gældende bestemmelser. 

 

   

12942 International  

transport 

1) I den udstrækning at denne arbejdsfunk-

tion indgår i virksomhedens arbejdsop-

gaver, udfører eleven international vej-

godstransport samt anvender udstyr og 

efter gældende bestemmelser. 

 

2) Eleven kan anvende forståelse for sam-

menhængen mellem personlig fremtræ-

den og begrebet service i forhold til in-

ternationale kunder og leverandører. 

 

   

12943 Kørsel og arbejde 

med kran over 8 tonsmeter 

1) I den udstrækning at denne arbejdsfunk-

tion indgår i virksomhedens arbejdsop-

gaver, udfører eleven kørsel - og arbejder 

med kran over 8 tm samt udfører sikker-

hedsmæssig korrekt anhugning af byrder.  

 

   

12945 Kørsel med  

gaffeltruck eller  

gaffelstabler 

1) I den udstrækning at denne arbejdsfunk-

tion indgår i virksomhedens arbejdsop-

gaver, kan eleven udføre kørsel med gaf-

feltruck eller selvkørende stabler samt 

anvende udstyr efter gældende bestem-

melser. 

 

   

12946 Kørsel med  

varevogn under 3.500 kg 

1) I den udstrækning at denne arbejdsfunk-

tion indgår i virksomhedens arbejdsop-

gaver, kan eleven udføre kørsel med va-

revogn under 3.500 kg tilladt totalvægt. 
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12948 Kørsel med på-

hængsvogn, kærre eller 

sættevogn 

Eleven udfører godstransport med påhængsvogn, 

kærre eller sættevogn med en tilladt totalvægt på 

over 3.500 kg.  

   

12949 Kontrol af  

påhængskøretøj –  

føreransvar 

1) Eleven kontrollerer, om påhængskøretø-

jet er i forsvarlig stand, særligt at styre-, 

bremse-, signal- og tegngivningsappara-

ter samt lygter virker forskriftsmæssigt 

og sikkert, og at tilkoblingen til på-

hængskøretøj er forsvarlig. 

 

2) Eleven har en sådan forståelse af de tegn 

på fejl og mangler, der røber sig gennem 

vogntogets funktioner og reaktioner, at 

eleven kan afgøre, om den påtænkte eller 

igangværende kørsel med vogntoget er 

lovlig og forsvarlig. 

 

   

12964 IT-dokumentation og 

-kommunikation 

1) I den udstrækning at denne arbejdsfunk-

tion indgår i virksomhedens arbejdsop-

gaver, anvender eleven relevant it-

teknologi i forbindelse med virksomhe-

dens dokumentations- og kommunikati-

onsopgaver. 

 

   

12974 Tanktransport 1) Eleven udfører tanktransport med køretø-

jer med de mest almindeligt forekom-

mende opbygninger inden for tanktrans-

portbranchen og efter gældende bestem-

melser. 

 

   

 

12975 Udstyr på køretøjer 

til tanktransport 

1) Eleven betjener det for tanktransport-

branchen mest almindeligt forekommen-

de udstyr og efter gældende bestemmel-

ser. 

 

   

12976  

Tanktransportområder 

Eleven udfører minimum 1 ud af følgende 5 ar-

bejdsopgaver inden for tanktransport:  

 

   

 transport af fødevarer 

 
   

 transport af farligt gods 

 
   

 transport af pulver 

 
   

 transport af korn og foderstoffer 

 
   

 transport af slam 
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For uddannelsens trin 3 

 

    

4796 Kundeservice og for-

handlingsteknik 

 

 

 

1) Eleven benytter god kundeservice i sit 

daglige arbejde i virksomheden.  

 

2) Eleven deltager i forhandlinger med leve-

randører og kunder samt i eventuelle 

møder om opgavevaretagelse med andre 

afdelinger i virksomheden. 

 

   

5146 Styring af produkter, 

informationer og materiel 

1) Eleven benytter systemer til styring af 

produkter, informationer og materiel i sit 

daglige arbejde i virksomheden. 

 

   

5147 Bistå i daglig drift og 

ledelse 

 

1) Eleven bistår ledelse i daglig drift og le-

delse, behersker almindelige ledelsesred-

skaber og kan formidle et godt samarbej-

de, bl.a. på baggrund af viden om etniske 

og kulturelle forskelle, både vertikalt og 

horisontalt i virksomheden. 

 

2) Eleven kan kommunikere effektivt og 

ordentligt med medarbejdere, kunder og 

øvrige samarbejdspartnere og benytte 

moderne tekniske hjælpemidler til denne 

kommunikation på den mest hensigts-

mæssige måde. 

 

3) Eleven kan, på baggrund af et grundigt 

kendskab til arbejdsmarkeds- og social 

lovgivning, anvende denne viden i sit 

daglige ledelsesarbejde. 

 

4) Eleven kan anvende sin viden til medar-

bejderudvikling. 

 

5) Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, 

herunder håndtering af uheldssituationer 

og tilhørende registreringssystemer. 

 

   

5149 Kvalitetsstyring og 

optimering af processer 

1) Eleven deltager i kvalitetsstyring, herun-

der certificeringsprocesser og følger op 

på disse.  

 

2) Eleven deltager i arbejdet med løbende 

at optimere, innovere og udvikle proces-

ser, rutiner og arbejdsgange i virksom-

heden. 
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Eventuelt: 
Det anbefales endvidere, at meritansøgeren forud for svendeprøvemodulet får træning i følgende arbejdsopgaver/-

selvstudier: 

 

Arbejdsopgave Antal dage 
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Uddannelsesplan for: 
 

 

Navn __________________________________________   Cpr. nr. _________________ 

 

 

Adresse ______________________________________      

 

 

Evt. Virksomhed __________          

 

 

U fags nr. Faget Varighed 
Til uddannelsesplanen 

 

Grundforløb 

 

 Førstehjælp, niveau mellem 

12 timer/ 

0,4 uge 
 

 Færdselsrelateret førstehjælp 

8 timer/ 

0,3 uge 
 

 Elementær brandbekæmpelse 

3 timer/ 0,1 

uge 
 

 Gaffeltruckcertifikat B 

1,4 - 

2,0 uger 
 

10819 Naturfag F-niveau 2,0 uger  

10804 Informationsteknologi F-niveau 2,0 uger  

10840 Dansk F-niveau 2,0 uger  

 Det uddannelsesrettede fag i EUD samt 

VEU spor 3  
9 - 12 uger  

 Valgfag i EUD samt VEU spor 3 2 - 4 uger  

 Uger i alt i uddannelsesplanen 20 uger Uger 

Trin 1 

11248 
Køreuddannelse kat. B, 

(kun i EUD samt VEU spor 3) 
1,5 uge  

11151 Køreuddannelse kat. C 1,8 uge  

11188 Farligt gods, stykgods og tank, kl. 1 1,1 uge  

5361  National og international transport 1,0 uge  
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15368 Kundekontakt lastbilchauffør 0,3 uge  

12896 Køreuddannelse, kategori C/E 1,8 uge  

11194  Transport med sættevogn 1,0 uge  

6360 Fremmedsprog for lastbilchauffører 1,0 uge  

12076 

 

12077 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, 

gods i EUD 

 

Intensiv grundlæggende kvalifikationsud-

dannelse, gods i EUV 

8,0 uger 

 

4,0 uger 

 

 
Uger i alt i uddannelsesplanen EUD / 

EUV 

17,5 uger/ 

12,0 uger 
 

Trin 2 

5399 Olie- og kemikalieaffald 0,6 uger  

6372 Fremmedsprog 1,0 uge  

10823 Samfundsfag F 1,5 uger  

11257  Sikker kørsel - tanktransport 0,2 uge  

11260  
Konfliktafværgelse og kundeservice for 

tankbilchauffører 
0,4 uge  

11259 Sikker betjening af tankbilens udstyr 1,4 uger  

11258 Tanktransport - manøvrering/ny teknologi 0,6 uge  

5403 Tanktransport - uheldsbekæmpelse 0,6 uge  

10823 Samfundsfag E 1,5 uger  

11243 Internationaleforhold og studietur 0,4 uge  

11154 Innovation og forandringsprocessor 1,0 uge  

8287 Brancherettet informations- og kommuni-

kationsteknologi 
1,0 uge  

 Valgfri specialefag 2,5 uger  

15394 
Faglig specialisering for  

tankbilschauffører 

 

0,8 uge  

 Uger i alt i uddannelsesplanen 13,5 uger  

Trin 3 
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4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde 4,0 uger  

5661 Logistik og transportledelse 2,4 uger  

4749 Kvalitetsstyring og kundeservice 1,0 uge  

4750 Transportteknisk fremmedsprog 2,0 uger  

4751 Transportrelaterede beregninger 1,0 uge  

5658 Trafiksikkerhedsledelse 0,6 uge  

5659 Vejtransportens love og regler 2,0 uger  

15387 Faglig specialisering disponent 2,0 uger  

 Uger i alt i uddannelsesplanen 15,0 uger  

 
Total antal uger i alt i  

uddannelsesplanen 
  

 

 

 

Resultat af realkompetencevurdering: 

 

Uddannelsesmodel, angiv evt. spor i EUV:  

Uddannelsens niveau, angiv hvilke trin der indgår:  

Skoleuger i alt:  

Evt. praktikmål, der bør indgå  

Anslået varighed af uddannelsesaftale ud fra model om, at 1 uge på skole = 1 måneds uddannel-

sesaftale (den endelige varighed afhænger af indhold og skolens planlægning): 
 

 

 

 

 

 

 _______________________________________   ________________________________________  

 

 Skolens underskrift + stempel og dato Ansøgerens underskrift og dato 

 

 

 


