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Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen 
 
Udstedelsesdato: 01/07/2011 
 
Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, 
i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fælles-
indgang transport og logistik. 
 
Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 4. 
 
Ændringer i forhold til uddannelsesordningen af 01/07/2010 
 
1) Grundlæggende kvalifikationsuddannelse 

Faget Grundlæggende kvalifikationsuddannelse er blevet ændret, således at alle elever afslutter 
faget med at få udstedt chaufføruddannelsesbevis, CUB. CUB udstedes i henhold til § 15, § 16 
eller § 21 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse 
førere af køretøjer i vejtransport. 

 
Chauffører med erhvervede rettigheder, skal erhverve de samme kvalifikationer som chauffør-
elever uden erhvervede rettigheder. Disse kvalifikationer er fastlagt i bilag 1 i Trafikstyrelsens 
bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vej-
transport. 
Chauffører med erhvervede rettigheder kan opnå godskrivning for kvalifikationer de behersker i 
henhold til § 54 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Eleverne kan dog kun godskrives i et 
omfang, så de opfylder Trafikstyrelsens krav til undervisningens varighed og indhold jf. §§ 21 
og 22. 
 
Det er endvidere fastsat, som evalueringsform for faget, at alle elever skal til skriftlig evaluering 
(prøve) efter karakterskala ”Bestået/ikke bestået” med karaktertype ”Eksamen”. Prøven skal be-
stås jf. reglerne om udstedelse af skolebevis. 
For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens regler jf. § 15 og § 16, erstattes fagets 
prøve af denne. 
 

2) Informationsteknologi 
Fra Grundfag til områdefag. Grundfaget Informationsteknologi har ikke længere et afsluttet ni-
veau efter 1 uge (udenfor niveau) og findes derfor ikke længere som et grundfag på grundforlø-
bet. Det laveste niveau er nu niveau F, som normalt opnås efter 2 ugers undervisning. Det er 
derfor i indgangsbekendtgørelsen blevet fastsat i § 4 De fælles kompetencemål for grundforlø-
bet i kompetencemål nr. 3), at it skal kunne anvendes i jobmæssige sammenhænge. Samtidigt er 
det i de enkelte bilag blevet fastsat, at et af de særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for 
at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet er, at eleverne kan anvende kompetencer 
svarende til de, der opnås i grundfaget informationsteknologi, niveau F. 
Det hidtidige grundfag informationsteknologi havde på hovedforløbene en varighed på 1 uge, 
svarende til den 2. uge op til niveau F. Der er nu lavet et områdefag på 1 uge ” Brancherettet in-
formations- og kommunikationsteknologi” med fagnummer 8287. Det faglige indhold i faget 
tager udgangspunkt i grundfagets niveau F. 
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3) Fremmedsprog 
De hidtidige områdefag på trin 1, nr. 6149 Engelsk, personbefordring og nr. 6150 Tysk, person-
befordring er erstattet af et nyt fag på trin 1, nr. 9494 Fremmedsprog 1 for personbefordring. 
Det faglige indhold er ikke ændret væsentligt. 
De hidtidige områdefag på trin 2, nr. 6140 Engelsk for rutebil og bybuschauffører, nr. 6141 
Tysk for rutebil og bybuschauffører, nr. 6145 Engelsk for international turistbuskørsel samt nr. 
6146 Tysk for international turistbuskørsel erstattes alle af nr. 9493 Fremmedsprog 2 for per-
sonbefordring. Det faglige indhold er ikke ændret væsentligt. 
Det faglige indhold i nr. 9494 Fremmedsprog 1 for personbefordring tager udgangspunkt i de 
første 7 målpinde i grundfaget Fremmedsprog niveau F. 
Det faglige indhold i nr. 9493 Fremmedsprog 3 for personbefordring tager primært udgangs-
punkt i de sidste 5 målpinde i grundfaget Fremmedsprog niveau F. Som en følge af dette, bør 
deltagerne fortsætte med det samme fremmedsprog, som blev valgt på trin 1 i uddannelsen. 
 

4) Valgfri specialefag 
Udgåede fag er fjernet og erstattet af nye relevante fag. Der er ikke foretaget væsentlige ændrin-
ger i forhold til antal og indhold. Følgende fag er tilknyttet 
40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere 
40857 Sundhed for personbefordringschauffører 
42851 Sikker adfærd – nul arbejdsulykker 
43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører 
44722 Køre- og hviletidsregler 
45075 Brug af diagramark og kontrolapparat 
45080 Energirigtig kørsel 
45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer 
45122 Køreteknik 
45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner 
45288 Billettering og kundeservice 
45580 Billettering og check af rejsehjemmel 
45780 Almen fødevarehygiejne – obligatorisk certifikat. 
45870 Sundhed for erhvervschauffører 
45912 Den multietniske busvirksomhed 
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge 
46493 Konflikthåndtering 
46803 Introduktion til offentlig servicetrafik 
 

5) Ændring af afsluttende prøve på trin 2.  
Den skriftlige prøve på trin 2 (Svendeprøve) er forlænget fra 45 minutter til 60 minutter. Årsa-
gen er, at enkelte af spørgsmålene vil få en mere kompleks opbygning og derfor vil kræve læn-
gere tid til besvarelse. 

 
 
Til afsnit 1 – Uddannelsens formål og opdeling 
 
Ingen yderlige bemærkninger. 
 
Til afsnit 2 – Uddannelsens varighed og struktur m.v. 

 
Uddannelsens trin 1 inkl. grundforløbet varer i alt 1 år og 6 måneder.  
Uddannelsens trin 2 varer 1 år og 6 mdr. 
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Uddannelsens trin 3 varer 1 år. 
 
Eksempel på model for en uddannelses struktur: 

 
Grundforløb Hovedforløb Rute- og bybus 
Skole  
10 uger 

Praktik Skole 
1,5 uge 

Praktik Skole 
9 uger 

Praktik Skole 
9 uger 

Praktik Praktik Skole 
8,5 uge 

Praktik Praktik Skole 
15 uge 

Praktik 

 Trin 1: Rutebilchauffør Trin 2: Buschauffør med 
speciale i bybus- og rutebil-

kørsel 

Trin 3: Kørselsdisponent 

 
Grundforløb Hovedforløb Turistbus 
Skole  
10 uger 

Praktik Skole 
1,5 uge 

Praktik Skole 
9 uger 

Praktik Skole 
9 uger 

Praktik Praktik Skole 
8,5 uge 

Praktik Praktik Skole 
15 uge 

Praktik 

 Trin 1: Turistbuschauffør Trin 2: som Buschauffør med 
speciale i international 

turistbuskørsel 

Trin 3: Kørselsdisponent 

 
Bundne og valgfri specialefag kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens for-

udsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens eventuelle 
særlige krav til sikkerhedsuddannelse. Skolen tilrettelægger – i den lokale undervisningsplan i sam-
arbejde med det lokale uddannelsesudvalg – placeringen af de enkelte fag på skoleperioderne. 
 
 
Til afsnit 3 – Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 
 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
 
Til afsnit 4 – kompetencemål for hovedforløbet 
 
Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet 
opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pæ-
dagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombi-
nerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 
 
Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannel-
sen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 
 
Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddan-
nelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende 
beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinforma-
tion. 
 
 



 

 
4 

 

Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet 
 
Faget bidrager til 
følgende kompe-
tencemål. 
 
Nummereringen af 
kompetencemål 
henviser til numre-
ne i uddannelsesbe-
kendtgørelsen. 

Fagnavn  
 

Præstations-
standard for 
faget 

Vejle-
dende 
tid 

Trin 1 
 
 

Trin 2 
Buschauf-
før med 
speciale i:  

Trin 3 
Kørsels-
dispo-
nent 
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 Grundfag  0,0 uger 0,0 
uger 

0,0 
uger 

0,0 
uger 

0 
uger 

 

 Ingen        
 Områdefag Præstations-

standard for 
faget 

 19,3 
uger 

19,3 
uger 

1,0 
uge 

0 
uge 

 

1 Køreuddannelse 
B, 1,5 uge til per-
sonbefordring 

Uden niveau 1,5 uger X X    

1 Køreuddannelse 
D-ep 

Uden niveau 1,8 uger X X    

1 Grundlæggende 
Kvalifikationsud-
dannelse 

Uden niveau 8,0 uger X X    

5 Fremmedsprog 1 
for personbefor-
dring 

Begynder 1,0 uge X X    

4 Sundhed for 
chauffører 

Rutineret 0,4 uge X X    

1 Ren- og vedlige-
holdelse af busser 

Rutineret 0,6 uge X X    

2, 3 Konflikthåndte-
ring, sprog og 
kultur 

Rutineret 1,6 uge X X    

7 Rutebuskørsel, 
billettering og 
kundeservice 

Rutineret 1,6 uge X     

6 Samfundsfag, tu-
ristbuschauffør 

Uden niveau 1,6 uge  X    

6 Samfundsfag, ru-
tebilchauffør 

Uden niveau 1,8 uge X     
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8 Rutebuskørsel – 
administration 

Rutineret 1,0 uge X     

1 Kørsel med speci-
elle busser 

Avanceret 0,4 uge  X    

1 Kørsel med 3-
akslede dobbelt-
dækkerbusser på 
køreteknisk anlæg 

Rutineret 0,2 uge  X    

1, 9 National turist-
buskørsel og ny 
teknologi 

Rutineret 1,2  X    

10 Brancherettet in-
formations- og 
kommunikations-
teknologi 

Rutineret 1,0  X X   

 Valgfag   0,2 
uge 

0,2 
uge 

   

 Valgfag  0,2 uge X X    

 Specialefag Præstations-
standard for 
faget 

   6,3 
uger 

7,5 
uger 

 

 Specialet Bus-
chauffør - Bybus- 
og rutebilkørsel 

       

1 Kørsel med speci-
elle busser 

Rutineret 0,4 uge   X   

11 Studietur for by-
bus- og rutebil-
chauffører. 

Avanceret 0,2 uge   X   

1 Vogntog D/E Uden niveau 2,0 uger   X   
6 Samfundsfag, By-

bus 
Rutineret 1,2 uge   X   

12 Befordring af be-
vægelseshæmme-
de. 

Avanceret 0,8 uge   X   

12 Passagerer med 
særlige behov. 

Avanceret 0,2 uge   X   

5 Fremmedsprog 2 
for personbefor-
dring. 

Rutineret 1,0 uge   X   

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
,12,13 

Bybus- og rutebil-
kørsel 

Avanceret 0,5   X   

 Specialet Bus-
chauffør - Interna-
tional turistbus-
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kørsel 
11 Internationale 

forhold og studie-
tur - turistbus 

Rutineret 0,2 uge    X  

14, 15 International tu-
ristbuskørsel og 
ledelse af bus-
grupperejse 

Avanceret 1,4 uge    X  

5 Fremmedsprog 2 
for personbefor-
dring. 

Rutineret 1,0 uger    X  

6 Samfundsfag, In-
ternational turist-
buskørsel  

Uden niveau 1,4 uge    X  

1 Vogntog D/E Uden niveau 2,0 uger    X  
12 Befordring af be-

vægelseshæmmede 
Avanceret 0,8 uge    X  

12 Passagerer med 
særlige behov. 

Avanceret 0,2 uge    X  

1,2,3,4,5,6,9,10,11,1
2, 13, 14,15 

International tu-
ristbuskørsel. 

Avanceret 0,5 uge    X  

 Valgfag     0,2 
uge 

0,0 
uge 

 

 Valgfag  0,2 uge   X   

 Valgfri speciale-
fag 

Præstations-
standard for 
faget 

    

 Specialet Bus-
chauffør - Bybus 
og rutebilkørsel. 

   1,0 uge 
 

 

Specialet Bus-
chauffør - Interna-
tional turistbus-
kørsel 

1,0 uge 

13 5476 Køreuddan-
nelse, kategori B-
EP. 

Uden niveau 0,8  X X  

13 45281 Siddende 
patientbefordring 

AMU 0,6 uge  X X  

13 40459 Køreteknik 
- vanskelige trafi-
kale situationer 

AMU 0,4 uge  X X  

13 40460 Køreteknik 
og manøvrering 

AMU 0,4 uge  X X  

13 43962 Køreteknik AMU 0,4 uge  X X  



 

 
7 

 

og ny teknologi 

13 40461 Køreteknik, 
ajourføring 

AMU 0,2 uge  X X  

13 40465 Køreteknik 
og ny teknologi, 
med simulator 

AMU 0,2 uge  X X  

13 40466 Brancheret-
tet kørsel, med 
simulator 

AMU 0,2 uge  X X  

13 40467 Defensiv 
kørsel og manøv-
rering, med simu-
lator 

AMU 0,2 uge  X X  

13 40468 Energirigtig 
kørsel, med simu-
lator 

AMU 0,2 uge  X X  

13 45261 Kundeser-
vice. 

AMU 0,6 uge  X X  

13 45371 Kvalitets-
styring i virksom-
heden. 

AMU 0,6 uge  X X  

13 44978 Jobrelateret 
fremmedsprog 
med nuanceret 
ordforråd. 

AMU 1,0 uge  X X  

13 44346 Design og 
automatisering af 
regneark 

AMU 0,4 uge  X X  

13 44349 Indskriv-
ning og formate-
ring af mindre 
tekster. 

AMU 0,6 uge  X X  

13 44371 Jobrelateret 
brug af styresy-
stemer på pc. 

AMU 0,4 uge  X X  

13 44373 Anvendelse 
af præsentations-
programmer. 

AMU 0,4 uge  X X  

13 44389 Effektiv 
internetsøgning på 
jobbet. 

AMU 0,4 uge  X X  

13 45563 Håndtering 
af data i virksom-
hedens it-
systemer. 

AMU 0,4 uge  X X  

13 45646 Organisati- AMU 0,4  X X  
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on og samarbejde i 
transporterhver-
vene.  

13 45647 Udvikling 
og teknologi i 
transporterhver-
vene.   

AMU 0,4  X X  

13 6136 Mentorud-
dannelse for erfar-
ne buschauffører 

Rutineret 1,0  X X  

13 45565 Brug af pc 
på arbejdspladsen. 

AMU 0,6  X X  

13 44337 Oprettelse 
af database til 
jobbrug. 

AMU 0,4  X X  

13 44338 Database-
vedligeholdelse til 
jobbrug. 

AMU 0,3  X X  

13 44343 Anvendelse 
af regneark til tal-
behandling. 

AMU 0,6  X X  

13 45780 Almen fø-
devarehygiejne – 
obligatorisk certi-
fikat. 

AMU 0,6  X X  

13 40805 Mentorud-
dannelse for erfar-
ne medarbejdere 

AMU 5,0  X X  

13 40857 Sundhed 
for personbefor-
dringschauffører 

AMU 2,0  X X  

13 42851 Sikker ad-
færd – nul ar-
bejdsulykker 

AMU 1,0  X X  

13 43149 Konflikt-
håndtering for 
personbefor-
dringschauffører 

AMU 2,0  X X  

13 44722 Køre- og 
hviletidsregler 

AMU 1,0  X X  

13 45075 Brug af 
diagramark og 
kontrolapparat 

AMU 1,0  X X  

13 45080 Energirigtig 
kørsel 

AMU 3,0  X X  

13 45083 Arbejds- AMU 3,0  X X  
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ulykker og adfærd 
i nødsituationer 

13 45122 Køreteknik AMU 2,0  X X  

13 45126 Køreteknik, 
miljø og arbejds-
funktioner 

AMU 3,0  X X  

13 45288 Billettering 
og kundeservice 

AMU 3,0  X X  

13 45580 Billettering 
og check af rejse-
hjemmel 

AMU 1,0  X X  

13 45870 Sundhed 
for erhvervschauf-
fører 

AMU 1,0  X X  

13 45912 Den multi-
etniske busvirk-
somhed 

AMU 2,0  X X  

13 45917 Praktikvej-
ledning af eud-
elever/lærlinge 

AMU 1,0  X X  

13 46493 Konflikt-
håndtering 

AMU 3,0  X X  

13 46803 Introdukti-
on til offentlig 
servicetrafik 

AMU 1,0  X X  

 Trin 3  
Specialefag 
Kørselsdisponent 

Præstations-
standard for 
faget 

   15,0 
uger  

18, 19, 20,  Ledelse, kommu-
nikation og sam-
arbejde 

Avanceret 4,0 uger   X 

16, 17, 19, 21, 25 Logistik og trans-
portledelse 

Avanceret 2,4 uger   X 

18, 21, 22, 23 Kvalitetsstyring og 
kundeservice 

Avanceret 1,0 uge   X 

24 Transportteknisk 
fremmedsprog 

Avanceret 2,0 uger   X 

16, 24 Transportrelatere-
de beregninger 

Avanceret 1,0 uge   X 

16, 18, 21, 25 Vejtransportens 
love og regler 

Avanceret 2,0 uger   X 

16, 19, 21, 25, 26 Trafiksikkerheds-
ledelse 

Avanceret 0,6 uger   X 

16 Afsluttende pro-
jekt 

Avanceret 2,0 uger   X 
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Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene  
 
Aktiviteten bidrager 
til følgende kompe-
tencemål. 
Nummereringen 
henviser til numme-
reringen af kompe-
tencemål i uddan-
nelsesbekendtgørel-
sen. 

Praktikmål 
 

Trin 1 Trin 2 
Buschauffør 
med speciale 
i: 

Trin 3 
Kørselsdi-
sponent. 

R
ut

eb
ilc

ha
uf

fø
r 

Tu
ris

tb
us

-
ch

au
ff

ør
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 o

g 
ru

te
-
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ør
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l. 
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ør
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 Hovedforløb trin 1 og 2    

1 Introduktion til virk-
somheden og dennes 
arbejdsopgaver 

X X X X  

1 Personbefordring med 
stor personbil 

X  X   

1 Personbefordring med 
stor personbil, turist 

 X  X  

2, 3 Kommunikere med 
passagererne 

X  X   

2, 3 Kommunikere med 
passagererne, turist 

 X  X  

1, 4 Medtænke begrebet 
sundhed i forbindelse 
med personbefordring 

X X X X  

 For trin 1 i Rutebil-
chaufføruddannelsen 

   

1, 2, 3, 7 Billettere passagerer  X     
1, 3, 7 Orientere passagererne 

om stoppesteder og 
ændringer i køreplan 

X     

1 Udføre den daglige ren-
gøring af rutebil. 

X     

 For trin 1 i Turistbus-
chauffør uddannelsen 

   

1 Føre specielle busser  X    
1, 9, 10 Planlægge og gennemfø-

re en national turistbus-
tur 

 X    

1 Udføre den daglige ren-
gøring af turistbus. 

 X    

 For specialet Buschauf-
før - Bybus- og rutebil-
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kørsel 
5, 6 Billettere passagerer på 

et fremmed sprog 
  X   

5, 12 Befordre bevægelses-
hæmmede 

  X   

1 Føre bus med anhænger   X   
1 Føre specielle busser   X   
 For specialet Buschauf-

før - International tu-
ristbuskørsel 

   

5, 6 Forhandle med leveran-
dør i udlandet 

   X  

5, 12 Befordre bevægelses-
hæmmede 

   X  

1 Føre turistbus med an-
hænger 

   X  

5, 9, 10, 14 Gennemføre en turist-
bustur i udlandet som 
ene chauffør. 

   X  

5, 9, 10, 15 Gennemføre en interna-
tional turistbustur i en 3-
akslet dobbeltdækker-
bus. 

   X  

 For uddannelsens trin 3, 
Kørselsdisponent 

   

16, 17, 24, 25 Benytte systemer til 
styring af produkter, 
informationer og mate-
riel. 

  X 

17, 19, 20, 22 Bistå med daglig drift og 
ledelse. 

  X 

18 Kundeservice og for-
handlingsteknik 

  X 

21, 23, 25 Deltage i kvalitetsstyring 
og optimering af pro-
cesser 

  X 
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Til afsnit 5 – Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 
 
Som hjælp og vejledning for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen har TUR udarbejdet en uddan-
nelsesjournal, der indeholder forslag til praktikmålenes fordeling i forhold til skoleperioderne samt 
praktikerklæringer. 
 
Til afsnit 6 – Bedømmelse og beviser mv. 
6.2 Afsluttende prøve trin 1 
 
Trin 1 prøven er med den gældende uddannelsesbekendtgørelse ændret, så den i formen er identisk 
med svendeprøven, hvilket indebærer en skriftlig test, en praktisk kørselsopgave og en mundtlig 
test. 
 
6.2.1  
Trin 1 prøven omfatter kompetence mål fra hovedforløbets trin 1 samt de fælles og særlige kompe-
tence mål, som eleven skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb. 
 
6.2.3 
Eleven trækker en opgave som indeholder en kørselsopgave samt en mundtlig opgave. Herefter har 
eleven 1 time til at forberede kørselsopgaven og eventuelt også besvarelsen af den mundtlige opga-
ve. 
 
Rutebilchauffør 
Kørselsopgave med eksempler fra både rutebus (landrute) og bybus. Der tages udgangspunkt i lo-
kalsamfundet, således at prøven bliver så realistisk som muligt. 
 
Turistbuschauffør 
Kørselsopgave med eksempler fra både bykørsel og kørsel i landdistrikter. Der tages udgangspunkt 
i lokalsamfundet, således at prøven bliver så realistisk som muligt. 
 
6.3 Afsluttende prøve trin 2 
Til hjælp og inspiration for arbejdet med svendeprøven har det faglige udvalg (TUR) udarbejdet en 
vejledning, som primært retter sig mod censorerne (skuemestre).  
 
6.4 Afsluttende prøve trin3 
Ingen yderligere bemærkninger. 
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