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        Uddannelsesordning for uddannelsen til  

Turistbuschauffør  
 

1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 

 

Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 357 af 

07/04/2017 om uddannelsen til turistbuschauffør. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, 

der er under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 

 

2. Der er pr. 1. juli 2017 sket følgende ændringer: 

 

Beskrivelser af kompetencer forud for optagelse på hovedforløb jf. § 3 stk. 2 – 4 samt 6 er sprogligt ju-

steret og gjort indholdsmæssigt tydeligere, men der er ikke sket indholdsmæssige ændringer. Som noget 

nyt i stk. 7 er EUV elever kun undtaget for at opfylde de i stk. 2 – 4 nævnte krav, hvis de har relevant 

erhvervserfaring jf. bilag 1, skema 2, punkt 2. 

Beskrivelser af kompetencer forud for optagelse på hovedforløb jf. § 3 stk. 2 – 6 er identiske med de til-

svarende beskrivelser i uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik. Elever kan overgå til andre uddan-

nelsers hovedforløb, så længe overgangskravene er 100% identiske. Dette betyder, at et grundforløbsbe-

vis fra uddannelsen Turistbuschauffør er adgangsgivende til hovedforløb i uddannelsen Buschauffør i 

kollektiv trafik og omvendt.  

 

Beskrivelserne for kompetencemål på hovedforløbet er sprogligt justeret og gjort indholdsmæssigt tyde-

ligere, men der er ikke sket indholdsmæssige ændringer. Tilsvarende er der ikke indholdsmæssige æn-

dringer i fagene på trin 1. 

 

På trin 2, kørselsdisponent, er der sket følgende ændringer: 

4751 Transportrelaterede beregninger. Målpinde er præciseret. 

5659 Vejtransportens love og regler. Målpinde er præciseret. 

5661 Logistik og transportledelse. Målpinde er præciseret. 

 

Varighed af trin 

Varigheden af trin 1 i EUV er nu 1 år 10 måneder, hvilket er en forlængelse af den hidtidige varighed 

for trin 1 med 7 måneder. Specialet kørselsdisponent (trin 2) har fået begrænset varigheden til 1 år mod 

hidtil en varighed på mellem 1 år og 1 år 3 måneder. 

 

Varigheden af skoleundervisningen på trin 1 og trin 2 i henholdsvis EUD og EUV er identisk med de 

hidtidige varigheder af skoleundervisningen for disse trin.  

 

Valgfri specialefag 

Følgende køretekniske kurser er udgået: 

Køreteknik 

Køreteknik ajourføring 

Køreteknik og ny teknologi 

Køreteknik- vanskelige trafikale situationer 

Køreteknik og manøvrering 

Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner 
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og erstattet af: 

Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1. 

Køreteknik for erhvervschauffører – ajourføring. 

 

 

Væsentlige bemærkninger: 

Fag på højere niveau 

Følgende fag kan gennemføres på højere niveau end det obligatoriske: 

Ren- og vedligeholdelse af busser. 

Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi. 

 

Fag i uddannelsen som skal bestås 

Ud over fag, hvor andre myndigheder stiller krav om bestået prøve o. lign (kørekort mv.) skal følgende 

fag bestås:  

1.   5503 National turistbuskørsel og ny teknologi 

2. 11165 Kørsel med specielle busser 

3. 11167 International turistbuskørsel og ledelse af budgrupperejser 

4. 11170 Bagagehåndtering og ergonomi 

5. 11172 Fødevarehygiejne for turistbuschauffører 

6. 11156 Offentlig servicetrafik 1 

7. 11157 Offentlig servicetrafik 2 – sygdoms- og alderssvækkede passagerer 

8. 11158 Offentlig servicetrafik 3 – handicappede passagerer 

 

 

3. Uddannelsens formål og struktur  

Se § 1 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (BEK nr. 357 7. april 2017).  

 

Trin 1, turistbuschauffører, varer 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 28 uger fordelt på mindst 3 sko-

leperioder. 

Trin 2, kørselsdisponent, varer yderligere fra 1 år og op til 1 år og 6 måneder fordelt på mindst 3 skolepe-

rioder.  

 

Et eksempel på uddannelsens struktur fremgår af følgende model:  
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 Trin 1: Turistbuschauffør Trin 2: Kørselsdisponent 

 

For detaljerede forslag til forløbsbeskrivelser henvises til grafiske oversigter på www.tur.dk 
 

Varighed på EUV 

Uddannelsens varighed fastsættes af skolen på baggrund af kompetencevurderingen, som skolen foreta-

ger i forbindelse med udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan.  

Skolen fastsætter normalt uddannelsens varighed med baggrund i den fastlagte varighed af skoleunder-

visningen for den enkelte elev, således: 1 uges skoleundervisning udløser 1 måneds uddannelsestid (= 

http://www.tur.dk/
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skoletid og praktiktid). Afvigelser fra ovennævnte på mere end 10 % skal godkendes af det faglige ud-

valg. 

 

Eks.: Skolen har foretaget kompetencevurdering af en EUV-elev og fastlagt at skoleundervisningen for 

pågældende til en varighed af 12 uger. Det betyder, at skolen kan fastlægge uddannelsens varighed til 12 

måneder (+/- 10 % af hensyn til virksomhedens og skolens planlægning). 

 

4. Elevtyper 

Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der 

indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes spe-

cialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 

 

Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Begrebet elevtype er be-

skrevet yderligere til sidst i ordningen. 

 

Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb 

I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 

år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedfor-

løbet for elever under 25 år. 

 

Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb 

I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb 

for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. 

kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. 

 

I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-2 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstations-

niveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, 

jf. § 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. nr. 367 af 19/04/2016. Fagets højere niveau erstatter 

det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet 

kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. 

 

Det skal bemærkes, at skemaerne 1-2 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår 

af et særligt skema, skema 3, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. 

 

Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, 

som ligger under ”udskriv” i uddannelsesordningen. 

 

For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og 

øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag m.m. nr. 683 af 08/06/2016. 

 

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelsen 

Som hjælp og vejledning for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen har det faglige udvalg (TUR) udar-

bejdet en uddannelsesbog, der indeholder forslag til praktikmålenes fordeling i forhold til skoleperio-

derne samt praktikerklæringer. 

 

Bedømmelse og beviser mv. 

Eleven skal gennemføre undervisning i alle fag og opnå et gennemsnit på mindst 02 i de fag i hovedfor-

løbet, hvor der gives karakterer efter 7-trins skalaen, samt bestå otte nærmere angivne fag på hovedforlø-

bet, jf. punkt 2, for at der kan udstedes skolebevis. 
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Den afsluttende svendeprøve efter trin 1, turistbuschauffør, gennemføres som svendeprøve med censorer 

fra erhvervslivet i samråd med det faglige udvalg. Svendeprøven består af en praktisk opgave, en skriftlig 

prøve og en mundtlig prøve. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02. Eleven aflægger sven-

deprøve på trin 1, uanset om eleven fortsætter til trin 2.  

  

Den afsluttende svendeprøve efter trin 2, kørselsdisponent, gennemføres som svendeprøve med censorer 

fra erhvervslivet og i samråd med det faglige udvalg. Svendeprøven består af en mundtlig prøve, der ud-

gøres af et lodtrukken spørgsmål samt tager udgangspunkt i et projekt udarbejdet af eleven tager ud-

gangspunkt i et projekt udarbejdet af eleven forud for svendeprøven. Projektet skal være godkendt af 

skolen forud for prøven. Karakteren af prøven skal være mindst 02.  

 

Se nærmere bestemmelser for afsluttende prøver i § 6 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tu-

ristbuschauffør (BEK nr. 357 af 07/04/2017).   
 

Til hjælp og inspiration for arbejdet med svendeprøven har det faglige udvalg (TUR) udarbejdet en vej-

ledning, som primært retter sig mod censorerne (skuemestre). 
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SKEMA 1 – elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb 

Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og 

varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. 

 

 

Fagnavn  

 

 

 

 

Faget bidra-

ger til føl-

gende kom-

petencemål 

 

 

Nummer sva-

rer til numme-

reringen i ud-

dannelsesbe-

kendtgørel-

sen. Faget kan 

bidrage til 

flere kompe-

tencemål. 

Præstati-

onsstan-

dard 

 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, 

rutineret, 

avanceret 

Vejle-

dende tid 

 

 

Antal uger 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør 

 

 

Trin 2  

Kørselsdi-

sponent 

Grundfag  5 uger - 

10823 Samfundsfag 10 F 1,5 X  

10823 Samfundsfag 10 E 1,5 X  

Fremmedsprog; 

10806 Engelsk, eller 

10827 Tysk  

9 F 2 X  

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag  22 uger  15 uger 

Turistbuschauffør     

5256 Sundhed for chauf-

fører  

1, 8 Rutineret 0,4 X  

5499 Konflikthåndte-

ring, sprog og kultur 

6, 7, 9 Rutineret 1,6 X  

5503 National turistbus-

kørsel og ny teknologi 

1, 2, 3, 4, 5, 

20  

Rutineret 1,2  X 

 

 

5522 Køreuddannelse B, 

1,5 uge til personbefor-

dring 

1, 17 Uden niveau 1,5 X  

6207 Køreuddannelse, 

kategori D-ep 

1, 2, 3 Uden niveau 1,8 X  

8287 Brancherettet in-

formations- og kommu-

nikationsteknologi 

1, 12, 23 Rutineret  1,0 X  

11136 Ren- og vedlige-

holdelse af busser 

1, 5 Rutineret 0,4 X  

11153 Kørsel med sær-

lige grupper  

1, 2, 13, 18 Avanceret 1,0 X  
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Fagnavn  

 

 

 

 

Faget bidra-

ger til føl-

gende kom-

petencemål 

 

 

Nummer sva-

rer til numme-

reringen i ud-

dannelsesbe-

kendtgørel-

sen. Faget kan 

bidrage til 

flere kompe-

tencemål. 

Præstati-

onsstan-

dard 

 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, 

rutineret, 

avanceret 

Vejle-

dende tid 

 

 

Antal uger 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør 

 

 

Trin 2  

Kørselsdi-

sponent 

11156 Offentlig service-

trafik 1 

13, 14, 17 Rutineret 0,2 X  

11157 Offentlig service-

trafik 2 – sygdoms- og 

alderdomssvækkede pas-

sagerer 

13, 15, 17 Rutineret 0,4 X  

11158 Offentlig service-

trafik 3 – handicappede 

passagerer 

13, 16, 17 Rutineret 0,4 X  

11165 Kørsel med speci-

elle busser 

1, 2 Avanceret 0,6 X  

11167 Internat. turistbus-

kørsel og led. af bus-

grp.rejse 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 18, 20  

Avanceret 1,4 X  

11168 Internationale for-

hold og studietur 

1, 2, 10, 18 Avanceret 0,4 X  

11170 Bagagehåndtering 

og ergonomi 

3, 8 Avanceret 0,6 X  

11172 Fødevarehygiejne 

for turistbuschauffører 

4 Avanceret 0,6 X  

12079 Grundlæggende 

Kvalifikationsuddan-

nelse, bus 

1, 2, 3 Uden niveau 8,0 X  

15376 Faglig specialise-

ring, turistbuschauffør 

1-18 Uden niveau 0,5 X  

Kørselsdisponent 

4747 Ledelse, kommuni-

kation og samarbejde 

22, 23, 24, 25, 

26 

Avanceret 4,0   X 

4749 Kvalitetsstyring og 

kundeservice 

27, 28 Avanceret 1,0   X 

4750 Transportteknisk 

fremmedsprog 

29 Avanceret 2,0   X 
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Fagnavn  

 

 

 

 

Faget bidra-

ger til føl-

gende kom-

petencemål 

 

 

Nummer sva-

rer til numme-

reringen i ud-

dannelsesbe-

kendtgørel-

sen. Faget kan 

bidrage til 

flere kompe-

tencemål. 

Præstati-

onsstan-

dard 

 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, 

rutineret, 

avanceret 

Vejle-

dende tid 

 

 

Antal uger 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør 

 

 

Trin 2  

Kørselsdi-

sponent 

4751 Transportrelaterede 

beregninger 

29 Avanceret 1,0   X 

5658 Trafiksikkerhedsle-

delse 

31 Avanceret 0,6   X 

5659 Vejtransportens 

love og regler 

30 Avanceret 2,0   X 

5661 Logistik og trans-

portledelse 

12, 21 Avanceret 2,4   X 

15387 Faglig specialise-

ring disponenter 

21, 29, 30 Avanceret 2,0 uger  X 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  1 uge -  

Specialet Turistbuschauffør 

5476-0 Køreuddannelse, 

kategori B-ep 

1, 17 Uden niveau 0,8 X  

40065 Uheldsforebyg-

gelse for erhvervschauf-

fører 

1, 2 Uden niveau 0,2 X  

42851 Sikker adfærd - 

nul arbejdsulykker 

1, 2, 3, 8 Uden niveau 0,2 X  

43149 Konflikthåndte-

ring for personbefor-

dringschauffører 

1, 6 Uden niveau 0,4 X  

44346 Design og auto-

matisering af regneark 

3, 14, 20 Uden niveau 0,4 X  

44722 Køre- og hvile-

tidsregler 

1, 2 Uden niveau 0,2 X  

44371 Jobrelateret brug 

af styresystemer på pc 

3, 14, 20 Uden niveau 0,4  X  

44373 Anvendelse af 

præsentationsprogram-

mer 

3, 14, 20 Uden niveau 0,4 X  
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Fagnavn  

 

 

 

 

Faget bidra-

ger til føl-

gende kom-

petencemål 

 

 

Nummer sva-

rer til numme-

reringen i ud-

dannelsesbe-

kendtgørel-

sen. Faget kan 

bidrage til 

flere kompe-

tencemål. 

Præstati-

onsstan-

dard 

 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, 

rutineret, 

avanceret 

Vejle-

dende tid 

 

 

Antal uger 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør 

 

 

Trin 2  

Kørselsdi-

sponent 

45075 Brug af di-

agramark og kontrolap-

parat 

1, 2 Uden niveau 0,2 X  

45080 Energirigtig kør-

sel 

1, 8 Uden niveau 0,6 X  

45083 Arbejdsulykker 

og adfærd i nødsituatio-

ner 

1, 2 Uden niveau 0,6 X  

45261 Kundeservice 2, 7, 20 Uden niveau 0,6 X  

45288 Billettering og 

kundeservice 

1, 2, 20 Uden niveau 0,6 X  

45311 Kørsel med vogn-

tog, kategori D/E 

1, 2, 17 Uden niveau 2,0 X  

45563 Håndtering af 

data i virksomhedens it-

systemer 

3, 14, 20 Uden niveau 0,4 X  

45646 Organisation og 

samarbejde i transporter-

hvervene 

2 Uden niveau 0,4 X  

45647 Udvikling og tek-

nologi i transporterhver-

vene 

12 Uden niveau 0,4 X  

45917 Praktikvejledning 

af eud-elever/lærlinge 

1, 3, 20 Uden niveau 0,2 X  

46493 Konflikthåndte-

ring 

1, 6 Uden niveau 0,6 X  

47120 Brancherettet kør-

sel, m. high fidelity sim-

ulator 

2 Uden niveau 0,2 X  

47121 Defensiv kørsel 

og manøv. m. high fide-

lity simul. 

2 Uden niveau 0,2 X  
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Fagnavn  

 

 

 

 

Faget bidra-

ger til føl-

gende kom-

petencemål 

 

 

Nummer sva-

rer til numme-

reringen i ud-

dannelsesbe-

kendtgørel-

sen. Faget kan 

bidrage til 

flere kompe-

tencemål. 

Præstati-

onsstan-

dard 

 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, 

rutineret, 

avanceret 

Vejle-

dende tid 

 

 

Antal uger 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør 

 

 

Trin 2  

Kørselsdi-

sponent 

47122 Energirigtig kør-

sel, m. high fidelity si-

mulator 

2 Uden niveau 0,2 X  

47124 Energi. kørsel - 

person, m. low fidelity 

simulator 

17 Uden niveau 0,2 X  

47442 Turistbuschauffø-

rens serviceydelser 

1, 2, 11 Uden niveau 0,4 X  

47874 Introduktion til 

offentlig servicetrafik 

14, 17 Uden niveau 0,2 X  

47961 Energiøkonomisk 

kørsel for erhvervschauf-

fører  

1, 8 Uden niveau 0,2 X  

48104 Befordring af syg-

doms- og alderssvæk-

kende pas. 

15, 17 Uden niveau 0,4 X  

48105 Befordring af fy-

sisk handicappede passa-

gerer 

16, 17 Uden niveau 0,4 X  

48465 Køreteknik for er-

hvervschauffører - trin 1 

1, 2 Uden niveau 0,4 X  

48466 Køreteknik for er-

hvervschauffører - ajour-

føring 

1, 2 Uden niveau 0,2 X  

Antal skoleuger i alt    28 uger 15 uger 
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Fag med valgfrit højere præstationsniveau 

Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på 

højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk. 3 og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddan-

nelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligato-

risk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger 

oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et 

tilvalgt højere præstationsniveau. 

 

Fagnavn  

 

 

 

Præsentati-

onsstandard 

for tilvalgt 

højere niveau 

 

Rutineret, 

avanceret, ek-

spert 

Vejledende tid 

 

 

 

Navn på det fag, 

hvor niveauet 

hæves 

 

 

Obligatorisk 

præsentations-

standard 

 

Begynder, rutine-

ret, avanceret 

8287 Brancherettet 

informations- og 

kommunikationstek-

nologi 

Avanceret 1,0 Brancherettet in-

formations- og 

kommunikations-

teknologi 

Rutineret 

11136 Ren- og vedli-

geholdelse af busser 

Avanceret 0,4 Ren- og vedlige-

holdelse af busser 

Rutineret 
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SKEMA 2 – Voksne med standardiseret hovedforløb 

Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. 

 

 

Fagnavn  

 

 

 

 

Faget bidrager 

til følgende 

kompetencemål 

 

Nummer svarer 

til nummererin-

gen i uddannel-

sesbekendtgørel-

sen. Faget kan 

bidrage til flere 

kompetencemål. 

Præstati-

onsstan-

dard 

 

 

Fx niveau 

C, D, E, 

F eller  

begynder, 

rutineret, 

avanceret 

Vejle-

dende tid 

 

 

Antal 

uger 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør 

 

Trin 2  

Kørsels-

dispo-

nent 

Grundfag  5 uger - 

10823 Samfundsfag 10 F 1,5 X  

10823 Samfundsfag 10 E 1,5 X  

Fremmedsprog; 

10806 Engelsk, eller 

10827  Tysk  

9 F 2 X  

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag  16,5 uger 15 uger 

Turistbuschauffør  

5256 Sundhed for chauffører  1, 8 Rutineret 0,4 X  

5499 Konflikthåndtering, 

sprog og kultur 

6, 7, 9  Rutineret 1,6 X  

5503 National turistbuskørsel 

og ny teknologi 

1, 2, 3, 4, 5, 20  Rutineret 1,2  X 

 

 

6207 Køreuddannelse, kategori 

D-ep 

1, 2, 3 Uden ni-

veau 

1,8 X  

8287 Brancherettet informati-

ons- og kommunikationstekno-

logi 

1, 12,  Rutineret  1,0 X  

11136 Ren- og vedligeholdelse 

af busser 

1, 2, 5 Rutineret 0,4 X  

11153 Kørsel med særlige 

grupper  

1, 2, 13, 18  Avance-

ret 

1,0 X  

11156 Offentlig servicetrafik 1 13, 14, 17 Rutineret 0,2 X  

11157 Offentlig servicetrafik 2 

– sygdoms- og alderdoms-

svækkede passagerer 

13, 15, 17 Rutineret 0,4 X  

11158 Offentlig servicetrafik 3 

– handicappede passagerer 

13, 16, 17 Rutineret 0,4 X  

11165 Kørsel med specielle 

busser 

1, 2 Avance-

ret 

0,6 X  
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Fagnavn  

 

 

 

 

Faget bidrager 

til følgende 

kompetencemål 

 

Nummer svarer 

til nummererin-

gen i uddannel-

sesbekendtgørel-

sen. Faget kan 

bidrage til flere 

kompetencemål. 

Præstati-

onsstan-

dard 

 

 

Fx niveau 

C, D, E, 

F eller  

begynder, 

rutineret, 

avanceret 

Vejle-

dende tid 

 

 

Antal 

uger 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør 

 

Trin 2  

Kørsels-

dispo-

nent 

11167 Internat. turistbuskørsel 

og led. af busgrp.rejse 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 

11, 18, 20  

Avance-

ret 

1,4 X  

11168 Internationale forhold 
og studietur 

0, 12, 18 Avance-

ret 

0,4 X  

11170 Bagagehåndtering og 

ergonomi 

3, 8 Avance-

ret 

0,6 X  

11172 Fødevarehygiejne for 

turistbuschauffører 

4 Avance-

ret 

0,6 X  

12080 Intensiv grundlæggende 

kvalifikationsuddannelse, bus 

1, 2, 3 Uden ni-

veau 

4,0 X  

15376 Faglig specialisering, 

turistbuschauffør 

1-18 Uden ni-

veau 

0,5 X  

Kørselsdisponent 

4747 Ledelse, kommunikation 

og samarbejde 

22, 23, 24, 25, 26 Avance-

ret 

4,0 uger  X 

4749 Kvalitetsstyring og kun-

deservice 

27, 28 Avance-

ret 

1,0 uge  X 

4750 Transportteknisk frem-

medsprog 

29 Avance-

ret 

2,0 uger  X 

4751 Transportrelaterede be-

regninger 

29 Avance-

ret 

1,0 uge  X 

5658 Trafiksikkerhedsledelse 31 Avance-

ret 

0,6 uger  X 

5659 Vejtransportens love og 

regler 

30 Avance-

ret 

2,0 uger  X 

5661 Logistik og transportle-

delse 

21 Avance-

ret 

2,4 uger  X 

15387 Faglig specialisering di-

sponenter 

21, 29, 30 Avance-

ret 

2,0 uger  X 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 1 uge - 

Turistbuschauffør 

5476-0 Køreuddannelse, kate-

gori B-ep 

1, 17 Uden ni-

veau 

0,8 X  
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Fagnavn  

 

 

 

 

Faget bidrager 

til følgende 

kompetencemål 

 

Nummer svarer 

til nummererin-

gen i uddannel-

sesbekendtgørel-

sen. Faget kan 

bidrage til flere 

kompetencemål. 

Præstati-

onsstan-

dard 

 

 

Fx niveau 

C, D, E, 

F eller  

begynder, 

rutineret, 

avanceret 

Vejle-

dende tid 

 

 

Antal 

uger 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør 

 

Trin 2  

Kørsels-

dispo-

nent 

40065 Uheldsforebyggelse for 

erhvervschauffører 

1, 2 Uden ni-

veau 

0,2 X  

45288 Billettering og kunde-

service 

1, 2, 20 Uden ni-

veau 

0,6 X  

42851 Sikker adfærd - nul ar-

bejdsulykker 

1, 2, 3, 8 Uden ni-

veau 

0,2 X  

43149 Konflikthåndtering for 

personbefordringschauffører 

1, 6 Uden ni-

veau 

0,4 X  

44346 Design og automatise-

ring af regneark 

3, 14, 20 Uden ni-

veau 

0,4 X  

44371 Jobrelateret brug af sty-

resystemer på pc 

3, 14, 20 Uden ni-

veau 

0,4  X  

44373 Anvendelse af præsen-

tationsprogrammer 

3, 14, 20 Uden ni-

veau 

0,4 X  

44722 Køre- og hviletidsregler 1, 2 Uden ni-

veau 

0,2 X  

45075 Brug af diagramark og 

kontrolapparat 

1, 2 Uden ni-

veau 

0,2 X  

45080 Energirigtig kørsel 1, 8 Uden ni-

veau 

0,6 X  

45083 Arbejdsulykker og ad-

færd i nødsituationer 

1, 2 Uden ni-

veau 

0,6 X  

45261 Kundeservice 2, 7, 20 Uden ni-

veau 

0,6 X  

45311 Kørsel med vogntog, 

kategori D/E 

1, 2, 17 Uden ni-

veau 

2,0 X  

45563 Håndtering af data i 

virksomhedens it-systemer 

3, 14, 20 Uden ni-

veau 

0,4 X  

45646 Organisation og samar-

bejde i transporterhvervene 

2 Uden ni-

veau 

0,4 X  

45647 Udvikling og teknologi 

i transporterhvervene 

1, 2 Uden ni-

veau 

0,4 X  

45917 Praktikvejledning af 

eud-elever/lærlinge 

1, 3, 20 Uden ni-

veau 

0,2 X  
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Fagnavn  

 

 

 

 

Faget bidrager 

til følgende 

kompetencemål 

 

Nummer svarer 

til nummererin-

gen i uddannel-

sesbekendtgørel-

sen. Faget kan 

bidrage til flere 

kompetencemål. 

Præstati-

onsstan-

dard 

 

 

Fx niveau 

C, D, E, 

F eller  

begynder, 

rutineret, 

avanceret 

Vejle-

dende tid 

 

 

Antal 

uger 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør 

 

Trin 2  

Kørsels-

dispo-

nent 

46493 Konflikthåndtering 1, 6 Uden ni-

veau 

0,6 X  

47120 Brancherettet kørsel, m. 

high fidelity simulator 

2 Uden ni-

veau 

0,2 X  

47121 Defensiv kørsel og ma-

nøv. m. high fidelity simul. 

2 Uden ni-

veau 

0,2 X  

47122 Energirigtig kørsel, m. 

high fidelity simulator 

2 Uden ni-

veau 

0,2 X  

47124 Energi. kørsel - person, 

m. low fidelity simulator 

17 Uden ni-

veau 

0,2 X  

47442 Turistbuschaufførens 

serviceydelser 

1, 2, 11 Uden ni-

veau 

0,4 X  

47961 Energiøkonomisk kørsel 

for erhvervschauffører  

1, 8 Uden ni-

veau 

0,2 X  

48465 Køreteknik for er-

hvervschauffører - trin 1 

1, 2 Uden ni-

veau 

0,4 X  

48466 Køreteknik for er-

hvervschauffører - ajourføring 

1, 2 Uden ni-

veau 

0,2 X  

Antal skoleuger i alt    22,5 uger 15 uger 
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Fag med valgfrit højere præstationsniveau 

Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på 

højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk. 3 og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddan-

nelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligato-

risk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger 

oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et 

tilvalgt højere præstationsniveau. 

 

Fagnavn  

 

 

 

Præsentations-

standard for til-

valgt højere ni-

veau 

 

 

Vejledende tid 

 

 

 

Navn på det fag, 

hvor niveauet 

hæves 

 

 

Obligatorisk 

præsentations-

standard 

 

Begynder, rutine-

ret, avanceret 

8287 Brancheret-

tet informations- 

og kommunikati-

onsteknologi 

Avanceret 1,0 Brancherettet in-

formations- og 

kommunikations-

teknologi 

Rutineret 

11136 Ren- og 

vedligeholdelse af 

busser 

Avanceret 0,4 Ren- og vedlige-

holdelse af busser 

Rutineret 
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 Skema 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene 

 

Praktikmål  

 

 

 

Aktiviteten bidrager til følgende kompe-

tencemål 

 

Nummer svarer til nummereringen i uddan-

nelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage 

til flere kompetencemål. 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør  

 

 

Trin 2  

Kørsels-

disponent  

Praktikmål 

Turistbuschauffør 

12559 Introduktion til virk-

somheden og dennes arbejds-

opgaver  

1, 2 X  

12562 Medtænke begrebet 

sundhed ifm. Personbefor-

dring  

8 X  

12566 Befordre bevægelses-

hæmmede 

14, 15, 16, 17  X  

12573 Kørsel med særlige 

grupper 

1, 2, 18  X  

12641 Personbefordring med 

stor personbil, turist 

1, 2, 18  X  

12644 Kommunikere med 

passagererne, turist 

7, 13 X  

12647 Kommunikere med 

passagererne på et fremmed-

sprog 

9 X  

12649 Planlægge og gennem-

føre national turistbustur 

1, 2, 18 X  

12650 Udføre den daglige 

rengøring af turistbus 

5 X  

12651 Forhandle med leve-

randører i udlandet  

9 X  

12652 Gennemf. Turistbustur 

i udl. Som enechauffør 

1, 2, 11, 13, 18 X  

12653 Gennemføre en int. 

Turistbustur i en 3-akslet tu-

ristbus 

1, 2, 11, 13, 18, 19 X  

12654 Håndtering af fødeva-

rer 

4 X  

12657 Bagagehåndtering  3 X  

Kørselsdisponent 

5308 Benytte systemer t. sty-

ring af prod., info. 

21  X 
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Praktikmål  

 

 

 

Aktiviteten bidrager til følgende kompe-

tencemål 

 

Nummer svarer til nummereringen i uddan-

nelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage 

til flere kompetencemål. 

Trin 1  

Turistbus-

chauffør  

 

 

Trin 2  

Kørsels-

disponent  

5309 Bistå med daglig drift 

og ledelse 

22, 23, 24, 25, 26  X 

5310 Kundeservice og for-

handlingsteknik 

27  X 

5311 Deltage i kvalitetsstyr. 

og optimering af 

28  X 
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Begrebet elevtyper: 
 
Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte ”elevty-
per”, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få an-
givet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første 
kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den 
enkelte elevtype betyder. 
 
De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som 
gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende 
grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskel-
lige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet 
hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. 
 
Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Over-
sigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Gruppe-
ringen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. 
 
I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: 

Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever 
Skema 2:  EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. 
Skema 3a:  Talentspor, unge + EUV3 
Skema 3b:  Talentspor, voksen 
Skema 4:  EUX-elever 

 
 
Oversigt 1: Elevtyper 
Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. 

Elevtype Uddybning 

EU9 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. 

EU9+ Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundfor-

løbet, der har en varighed på 20 uger. 

EU9X EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen 

EU9X+ EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter di-

rekte på grundforløbets 2. del. 

EUV1 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforlø-

bet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og 

uden praktikuddannelse.  

EUV2 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforlø-

bet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hoved-

forløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år.  
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Elevtype Uddybning 

EUV3 Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse 

for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de 

unge. 

EUX EUX 

MEST Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke 

igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden er-

statter grundforløbet. 

PREUD Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende prak-

tisk oplæring på en produktionsskole – efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæ-

ring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompe-

tencer. 

Hovedforløbet gennemføres på normal vis. 

TAL Talentspor med højniveauer i specialefag 

GYM For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkan-

tile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegi-

vende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i ho-

vedforløbet. 

 
 
Oversigt 2: Gruppering af elevtype 
Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. 
hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesord-
ningen grupperingen henhører til. 

ELEVTYPE BETEGNELSE Skema 

EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 
EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 
EU9+M EU9 +  og mesterlære 1 
EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 
EU9M EU9 og mesterlære 1 
EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 
EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 
EUV3M EUV3  og mesterlære 1 
EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del  2 
EUV2M EUV2  og mesterlære 2 
EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b 
EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 
EU9X EUD9  og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 
EUV3X EUV3 og EUX 4 
EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 
EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 
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ELEVTYPE BETEGNELSE Skema 

EU9X+T EUD9  og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 
EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 
EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 
EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 
EU9T EUD9 og talentspor 3a 
EU9+T EUD9+ og talentspor 3a 

EUV3T EUV3 og talentspor 3a 

EUV2T EUV2 og talentspor 3b 
EUV1T EUV1 og talentspor 3b 
EU9+G EU9+ og GYM  
EUV2G EUV2 og GYM  
EUV1G EUV1 og GYM  

Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 3.   
 
 
 


