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AMU
DIALOGMØDE

AMU dialogmøde den 28. februar 2017, 
kl. 10.00 hos Syddansk Erhvervsskole
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Sidste nyt fra TUR
Generelle problemstillinger
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Nyt fra TUR

• Kørekortproblemstillinger
• Mentor
• Ændringer på kranområdet
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Nyt fra TUR
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Markedsførin
g
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Markedsføring og opbakning

• TURs egne kanaler 
• Transportens 

Udviklingsfond: 
Mentorbonus på 5000 kr.

• Parter markedsføre overfor 
medlemmer
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Markedsføringspakker

• Redaktionelt indhold
• Mentorfilm (YouTube)
• Brochure og krus
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Mentorfilm (             )

• 6 film, som giver tips og tricks til, 
hvordan man er mentor for en 
transportlærling. 

• De 6 film bliver kaldt ”lektioner” i 
titlen. Det antyder, at der er tale om 
undervisning.

• Filmene skal både bruges til 
markedsføring og til undervisning.

• 1 teaser som specifikt henvender 
sig til virksomhedsledere.
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Teaser: Transportbranchens 
mentoruddannelse
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Nyt fra TUR

AT udkast til ”Ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige 
uddannelser”. Iflg. dette lægges der op til en regelforenkling på 
området. 

Oplægget lægger helt overordnet op til en todeling af strukturen 
inden for kranområdet:

Kranbasis (under 25 tons meter): der dækker det, som vi i dag 
kender som kran A, D, C, G.
Mobile kraner og lignende maskiner over 25 tons meter: der dækker 
det, som vi dag kender
som kran B og E.
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Garantikurser
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Garantikurser

Definition på garantikurser:
”Garantikurser er kurser, som giver en 
garanti for at kurset afholdes med 
mindst èn deltager, på det 
annoncerede tidspunkt og på det 
anførte sted. Hvis der ikke er tilmeldte 
deltagere til kurset 5 hverdage inden 
kursets afholdelse, kan dette aflyses. 
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Garantikurser

47852 EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører

48147 Suppleringskursus færdselsregulering særtransport

43797 Dagrenovation - sikkerhed 
43798 Dagrenovation - kørsel 
43967 Erhvervsaffald 
43968 Storskrald 
43969 Klinisk risikoaffald
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Kollektiv afkortning i AMU
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Kollektiv afkortning i AMU

Udvikling af test

Beståelseskriterier

Emner (test)
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Kollektiv afkortning i AMU

Hvornår?

Fra den 1. april!!!!

Skolernes opgaver og muligheder
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Nyt fra Trafik- og byggestyrelsen
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Revision af den obligatoriske efteruddannelse
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Revision af den obligatoriske efteruddannelse
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Taxiområdet
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Taxiområdet – ny lov 1. januar 2018 (måske)

Chauffører 
Chaufføren skal have et førerkort til erhvervsmæssig persontransport. 
Kravet om det særlige kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 
afskaffes. For at få et førerkort skal chaufføren være mindst 21 år, have 
haft almindeligt kørekort i tre år og opfylde visse krav, herunder 
vandelskrav, visse helbredskrav og have en godkendt 
chaufføruddannelse. Den samlede chaufføruddannelse vil udgøre ca. 2 
uger, og det gøres muligt at få merit for førstehjælpskursus i forbindelse 
med gennemførelse af uddannelsen. Chaufføruddannelsen afsluttes 
med både en teoretisk og praktisk prøve og får et indhold som skitseret 
i bilag 1 (fra 45 timer til 75 timer). Eksisterende sprogkrav på 
uddannelsen videreføres.



Side 24

Nyt fra brancheområderne
Lager & terminal
Vejgodstransport 
Personbefordring 
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EU-efteruddannelse og viskvalitet.dk  
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BAB og Viskvalitet.dk 
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• NemID på alle BAB-prøver fra 1. juni 2017
• Visning af forkerte svar indføres

BAB og Multitest 
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BAB modul 4 – ajourføring 
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• Movia stiller krav fra 1. oktober 2017
- Alle chauffører: 5 år efter modul 2

• TURs vejledning klar = Takstindplacering
• Prøve klar i Multitest
• Skoler i Movia-område mødes i Marts 
• Pilotprojekt efter sommerferien
• Opsamling på ERFA BAB i uge 43

BAB modul 4 – Ajourføring 
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• 10 gode råd om kørsel med børn
• Nye prøvespørgsmål om kørsel med børn

BAB – modul 2
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Rapporter på vej - bus 
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Rapporter på vej - bus
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• 18. – 19. april 2017
• 2 dage fra tirsdag kl. 09:00 til onsdag ca. kl. 16:00
• Virksomhedsbesøg hos Papuga bus og Dansk 

Busrenovering 

ERFA BUS 
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Nyt fra skolerne
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Nyt fra
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http://www.fjernunderviser.dk/
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Nyt fra 
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• Start at Multitest prøve med NemID.

Multitest
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• Skolen sparer meget tid før prøvestarten. Ved at lægge et link på prøvecomputerne 
kan kursisten selv klare hele login processen frem til ventebilledet før prøvestart. 

• Sikkerhed, med NemID sikres at det er den rette person som aflægger prøven. Det 
kan lyde enkelt men snyd forekommer faktisk.

• Seriøsitet. Med NemID login tilføres et yderligere moment af seriøsitet.
• Det er meget bedre hvis man vil aflægge prøver på kursisternes egne 

smartphones, tabletter med videre. Dette er nu muligt da det ikke længere er den 
tilsynsførende som skal gøre computeren klar.

Fordele ved NemID login
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Før NemID login:

Tilsynsførende finder koder ved at 
logge ind i Multitest:

Tilsynsførende indtaster CPR, 
Adgangskode og i visse tilfælde 
aktiveringskode på alle PC
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Med NemID:
Kursist eller tilsynsførende går til:
https://tur.multitest.dk/nemID/nemID/
(For eksempel via et link på skrivebordet på computerne)

Kursist logger ind med NemID og 
prøven er klar
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• Ved skarp test med et almindeligt kursushold 
noteredes det at der var en stor 
tidsbesparelse og at ”det gjorde livet 
nemmere” for tilsynsførende m.v.

Testet hos AMU Midtjylland
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• Kursist skal informeres i god tid om at der er 
krav om NemID login. Gentages ved første 
mødedag!

• Skolen skal have øvet sig på NemID login inden 
det går løs

Hvilke forholdsregler?
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• I forbindelse med Multitest prøver er der tale 
om sigte mod erhvervsmæssig aktivitet. For at 
have indtægt, skat etc. skal man kunne 
kommunikere med det offentlige via. NemID. 

• Stadigt flere offentlige funktioner kræver 
NemID, senest er bemærket at det er krævet i 
betingelserne for brug af Rejsekortet. 

Har alle NemID?
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• Dette er ikke skolens ansvar. Alle kan få NemID 
ved for eksempel henvendelse til 
borgerservice, man skal blot medbringe 
dokumentation. Der er ind imellem tale om at 
nogen er fritaget, dette drejer sig om E-Post
og ikke NemID. Disse personer er nok under 
alle omstændigheder heller ikke i stand  til at 
aflægge prøve på Multitest. 

Hvis man ikke har NemID?
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• Marts og april 2017 – massiv info og 
undervisning, instruktionsvideo mv.

• 1 maj: Alle Trafikstyrelsens prøver
• 1 juni: Alle PKS prøver (BAB) 
• 1 sept.: Beredskabsstyrelsens prøver 

(forventet) 
• AMU afkortning: alle prøver

Tidsplan NemID:
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• Hvadermultitest.dk
(multitest.dk på vej)

Multitest ny hjemmeside
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Andet af fælles interesse.
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DIALOGMØDER
2017

Kommende møder:

15. juni hos EUC Nordvestsjælland

5. oktober hos UC Holstebro


