
 
    

 

Vesterbrogade 6 D, 4.  -  1780 København V  -  Telefon 35 87 87 00  -  E-mail  tur@tur.dk 

 

 

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af 

Togklargøringslærlinge 
inden for erhvervsuddannelse til togklargøring 

 

Firmanavn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon 

   

Adresse Postnummer By 

   

Kontaktperson:  _______________________________________________________________________ 

Virksomheden ønskes godkendt til uddannelse af følgende antal EUD lærlinge: 

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Klargøring og rangering af persontog 

        lærling(e) ad gangen inden for specialet Klargøring og rangering af godstog 

P-numre, som virksomheden ønsker lærlingene fordelt på:   

1.                            2.                            3.                            4.                            5.                     _ 

Medlem af følgende arbejdsgiverorganisation: 

 DI  Andre (angiv hvilken) ___________________   

  Ingen                                                                                                 

 

Symbolforklaring   

 Grundlæggende funktion som skal være til stede i praktikvirksomheden og som skal være en del af lær-

lingens arbejdsfunktioner 

 Særlig funktion som forventes at indgå i den praktiske del af uddannelsen, hvis udstyret eller funktionen 

forefindes i praktikvirksomheden. 

 

I den praktiske del af lærlingeuddannelsen forudsættes det at lærlingen introduceres til jernbaneområdets 

øvrige virksomheder og arbejdsfunktioner sommer og vinter, herunder mulighed for i praksis at opnå kend-

skab til egen funktion i forhold til de samlede aktiviteter samt egne opgaver i forbindelse med beredskabet. 

(Brand, ulykke, mm). 

 

Følgende funktioner findes i virksomheden og indgår i den praktiske del af lærlingeuddannel-

sen: 
 Færden på og ved jernbanen………………...…………….…………….………………. 

 Grundlæggende jernbanekendskab. Eleven anvender, i den udstrækning de indgår i job-

området, de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af § 27 – 29 samt bilag 1 i Trafik-

styrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11/10/2011 om certificering af lokomotivførere……. 

 Mulighed for at anvende sit kendskab til ergonomi, IT og arbejdsmiljø inden for eget ar-

bejdsfunktionsområde……………………………...…………………………………………. 

Ja      Nej     

  

 

Ja     Nej      

 

Ja     Nej     

 

 

 

mailto:tur@tur


  

 

 

Andre oplysninger: 

     

Antal ansatte indenfor jobfunktionen i hele virksomheden………………………..…..  _____ personer 

Antal ansatte total i hele virksomheden ………………………………………………..  _____ personer 

 

Yderligere oplysninger til brug ved godkendelse til de forskellige specialer 

  

1) Specialet Togklargøring til persontog  

Grundlæggende funktioner: 

  Rangering / placeringskørsel af togsæt eller lokomotivtrukne persontog….. Ja        Nej       

  Eftersyn og rapportering af graffiti, hærværk og skader .…………..……… Ja        Nej       

   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       

   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       

Særlige funktioner: 

   Til- og frakobling af togvogne / togsæt…………………………….……… Ja        Nej       

   Tilslutning og afkobling af forsyning……………………………………… Ja        Nej       

   Eftersyn og afprøvning af øvrigt sikkerhedsrelateret udstyr……….……… Ja        Nej       

   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       

   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       

 

2) Specialet Togklargøring til godstog 

Grundlæggende funktioner: 

   Rangering / placeringskørsel af godstog / godsvogne…………..………….. Ja        Nej       

   Eftersyn og rapportering af graffiti, hærværk og skader .……..…………… Ja        Nej       

   Til- og frakobling af godstogvogne………………………….. …………… Ja        Nej       

   Eftersyn og afprøvning af bremser…………………………….…………… Ja        Nej       

   Normale arbejdsfunktioner vedr. læsning og losning af togvogne………… Ja        Nej       

   Normale arbejdsfunktioner knyttet til Kombiterminal.……….…………… Ja        Nej       

   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       

   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       

Særlige funktioner: 

   Eftersyn og afprøvning af øvrigt sikkerhedsrelateret udstyr……………… Ja        Nej       

   Tilslutning og afkobling af forsyning…………………………………… Ja        Nej       

   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       

   Andre (hvilke?)  ______________________________________________ Ja        Nej       

 

 

Den           /          20  

 

 

Navn:         Navn:         
         (SKRIV MED BLOKBOGSTAVER)                            (SKRIV MED BLOKBOGSTAVER) 

 

                                                              

Stilling:        Stilling:        
         (SKRIV MED BLOKBOGSTAVER)                            (SKRIV MED BLOKBOGSTAVER) 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

Virksomhedens underskrift   Lærlingens kontaktpersons underskrift 

F. eks. Arbejdsgiver kontaktperson    F. eks. tillidsmand eller sikkerhedsrepræsentant  

(se vejledning, pkt. ?)   (se vejledning, pkt. ?) 


