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Fag fælles for hovedforløb

5150 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, BUS

Uden niveau

Område-/specialefag

8,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven opnår de grundlæggende kvalifikationer, som fremgår af bilag 1 i Trafikstyrelsens bekendtgørelse nr. 337 af 28/04/2008 om kvalifikationskrav til 

visse førere af køretøjer i vejtransport.

 3 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 på baggrund af mindst 8 uger undervisning, § 16 på 

baggrund af mindst 4 ugers undervisning eller § 21 på baggrund af mindst 1 uges undervisning. For elever der har været til prøve efter Trafikstyrelsens 

regler jf. § 15 og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

5220 Ren- og vedligeholdelse af busser

Rutineret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, på grundlag af datablade og instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde busser ind- og udvendigt.

 2 Eleven kan planlægge og gennemføre både daglig og grundigere rengøring af busser.

 3 Eleven kan varetage det daglige driftstilsyn med busser, herunder indberette fejl og skader på busser.

5256 Sundhed for chauffører

Rutineret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan arbejde sikkert som chauffør på baggrund af sin viden om kroppens behov for sund kost, sunde arbejdsstillinger, motion og arbejdsbevægelsers 

indflydelse på livskvalitet og mulighed for at forebygge sygdomme.

 2 Eleven kan vurdere egen sundhedstilstand på basis af vedkommendes viden om WHO's definition af sundhed samt hvilke ernæringsmæssige, fysiologiske 

og ergonomiske faktorer, der påvirker kroppen i positiv og negativ retning.

 3 Eleven har indsigt i afspændingsteknikker, som kan bruges i hverdagen til at opnå bedre hvile og søvn, ligesom chaufføren opnår en grundlæggende viden 

om smerter, hvorfor de opstår og hvordan smerter kan forebygges og afhjælpes.

 4 Eleven kan forstå og forklare sammenhængen mellem befolkningens sundhedstilstand og den samfundsmæssige udvikling.

 5 Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.
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5499 Konflikthåndtering, sprog og kultur

Rutineret

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, og kan skelne mellem effektiv og 

ineffektiv kommunikation.

 2 Eleven kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.

 3 Eleven er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet.

 4 Eleven er opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

 5 Eleven kan, på baggrund af egen kulturel selvforståelse og kendskab til menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske baggrunde, 

kommunikere med passagererne.

 6 Eleven kan identificere kulturbetingede normer og forventninger samt kommunikere i et letforståeligt sprog.

 7 Eleven kan anvende værktøjer og interkulturelle handlemåder til at definere den tilbudte serviceydelse med henblik på at imødekomme passagerernes 

befordringskrav og -behov i et flerkulturelt og kulturkomplekst samfund.

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Område-/specialefag

1,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav.

 2 Prøven skal bestås.

6207 Køreuddannelse, kategori D-ep

Uden niveau

Område-/specialefag

1,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D-ep, jf. gældende 

myndighedskrav.

 2 Faget skal bestås.
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9494 Fremmedsprog 1 for personbefordring

Begynder

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv

 2 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv,

 3 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier.

 4 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier

 5 Undervisningens mål er, at eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv,

 6 Undervisningens mål er, at eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget,

 7 Undervisningens mål er, at eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag,

4783 Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopg

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan under instruktion udføre simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver.

 2 Eleven har et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante arbejdsmiljømæssige forhold.

 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen. Udfyldelse og kontrol af ugesedler, lønspecifikationer.

5291 Medtænke begrebet sundhed ifm. personbefordring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende sin viden om sundhed i sin hverdag.

Afsluttede fag:
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6149 Engelsk, personbefordring

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 til 06-07-2011

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå engelsk i 

jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

 2 Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori engelsk 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.

 3 Eleven kan vejlede og betjene passagerer om konkrete forhold på engelsk.

Fag på specialet Turistbuschauffør

5246 3-akslede dobbeltdækkerbusser på køreteknisk anlæg

Rutineret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven opnår kundskaber, så eleven kan vurdere og bedømme følgende køretekniske, mekaniske- og fysiske faktorer ved kørsel med 3-akslede 

dobbeltdæk-kerbusser:

 2 - Hastighedens betydning for bevægelsesenergien og centrifugalkraften.

 3 - Bevægelsesenergiens indflydelse på bremselængden.

 4 - Friktionens betydning under opbremsning, ved kørsel i sving, ved op- og nedgearing.

 5 - Centrifugalkraftens indflydelse på kørestabiliteten under svingning, ved vognbaneskift og undvigemanøvre.

 6 - Over- og understyring samt de faktorer, der har indflydelse herpå, fx belæsning, alm. fjederopbygning og dækmontering og dæktryk.

 7 - Tyngdepunktsplaceringens indflydelse på køresikkerheden, krængning i sving og tyngdepunktsforskydning under opbremsning i tørt og glat føre.

 8 - Risikoen ved anvendelse af driftsbremsen alene ved kørsel med høj totalvægt ned af lange og stejle bakker.

 9 - Betydningen af korrekt justerede bremser, og korrekt justeret ALB ¿ ventiler.

 10 Inden gennemførelsen af den praktiske køreteknik skal eleven have gennemgået de gældende sikkerhedsregler for køreteknisk undervisning, således at 

vedkommende kan anvende den erhvervede viden i forbindelse med afvikling af de køretekniske praktiske øvelser.

 11 Efter den praktiske undervisning kan eleven vurdere vej-, vejr- og trafikforhold, og med baggrund i den erhvervede viden bliver i stand til at vurdere de 

risici, der er ved kørsel med store køretøjer og specielt 3-akslede dobbeltdækkerbusser.

 12 Endvidere kan eleven anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik, og kan derved reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt 

opståede situationer på:

 13 - Tør langbane.

 14    Med bremseøvelse.

 15    Bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer og lysstyring.

 16 - Glat langbane.

 17    Med bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer.

 18    Styre- og undvigeøvelse i kurve.

 19 - Tør behændighedsbane.

 20    Med reaktionsøvelse,

 21    slalomøvelse og
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 22    dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

 23 - Glat bakke.

 24    Indkørsel og bremsning i buslomme/rasteplads nedad og undvigeøvelse ved kørsel nedad, pludseligt opstået forhindring.

 25 Køretøjer:

 26    Den enkelte elev skal som minimum gennemføre kørsel i 1 lektion i 3-akslede dobbeltdækkerbusser udstyret med ABS- og ESC-bremser. Hastigheden 

ved de forskellige øvelser fastlægges af baneleder/instruktør ud fra aktuel friktion og elevens niveau.

5252 Kørsel med specielle busser

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer, foretage eftersyn, som chaufføren har ansvar for.

 2 Eleven kan manøvrere køretøjet på en sådan måde, at der ikke opstår ulemper eller skade på øvrige trafikanter eller på køretøjet.

 3 Eleven kan, under hensyn til passagerernes komfort og sikkerhed og ud fra trafikale problemstillinger som anvendelse af det respektive specielle køretøj 

medfører, foretage buskørsel med en speciel bus.

5503 National turistbuskørsel og ny teknologi

Rutineret

Område-/specialefag

1,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan selvstændigt udføre turistbuskørsel i Danmark.

 2 Eleven har endvidere, med basis fra den personlige chaufførhåndbog, kendskab til forskellige former for turistkørsel, og kan yde en kvalificeret 

kundeservice.

 3 Eleven kan udføre kørselen i henhold til gældende lovgivning og har kendskab til miljøvenlig rengøring og vedligeholdelse af bussen.

 4 Eleven kan selvstændigt anvende forskellige typer af moderne turistbusser. Eleven har endvidere kendskab til forskellige former for gear, retarder typer, 

bremsesystemer og indre indretning, således at bussen kan betjenes sikkerhedsmæssigt korrekt.

 5 Eleven kan betjene ny som kendt teknologi ud fra manual og er i stand til at rette almindelig forekomne driftsfejl, samt afgøre om ny teknologi anvendes ud 

fra gældende lovgivning.

6151 Samfundsfag, turistbuschauffør

Rutineret

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er 

styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge 

elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet.
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8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse 

værktøjer.

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling 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.

5664 Afsl.prv: Personbefordringsudd., Turistbuschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Personbefordringsuddannelsen, Turistbuschauffør

 2 Udgår

5295 Personbefordring med stor personbil, turist

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med bus med plads til flere end 17 passagerer.

 2 Eleven kan køre med turistbusser af forskellig indretning og med forskelligt udstyr.

 3 Eleven opnår rutine i at køre en konkret turistbus, med alt hvad dette indebærer i form sikker og behagelig befordring af kunderne.
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5296 Kommunikere med passagererne, turist

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan kommunikere med passagererne ud fra de spørgsmål passagererne stiller.

 2 Eleven kan orientere passagererne om bussen, dens sikkerhedsudstyr og den planlagte tur.

 3 Eleven kan betjene mikrofonen professionelt.

5297 Føre specielle busser

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre specielle busser (ledbus, dobbeltdækker eller lang bus) på en sikker og behagelig måde for passagererne og de øvrige trafikkanter.

5298 Planlægge og gennemføre en national turistbustur

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan planlægge en national turistbustur og gennemføre den på en sikker og behagelig måde for passagererne.

5299 Udføre den daglige rengøring af turistbus

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan varetage den daglige oprydning og rengøring såvel ind- som udvendigt.
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Valgfag

0,2 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind

Fag på specialet Rutebilchauffør

5244 Rutebuskørsel - administration

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på grundlag af sit kendskab til en rutebusvirksomheds organisation, drift, konkurrencemæssige udfordringer samt kontraktlige forpligtelser, være 

aktiv medspiller i sit daglige virke i en rutebusvirksomhed.

 2 Eleven er, på grundlag af sit kendskab til og arbejde med det respektive trafikselskabs udbud af rutebustrafik, i stand til at bearbejde de kontraktlige krav, 

der stilles til en rutebusvirksomhed.

 3 Eleven kan, med udgangspunkt i sit kendskab til samarbejds- og sikkerhedsorganisationen, aktivt deltage i det sikkerhedsmæssige arbejde.

 4 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til møde- og organisationsteknik, aktivt medvirke ved planlægning og afvikling af møder.

5483 Rutebuskørsel, billettering og kundeservice

Rutineret

Område-/specialefag

1,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan selvstændigt udføre normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebus i erhvervsmæssig personbefordring, herunder føre bussen 

sikkert under hensyn til reglerne omkring dagligt-/ugentligt hvil

 2 Eleven kan rapportere eventuelle fejl på bussen.

 3 Eleven kan køre til og fra stoppesteder til mindst gene for passagererne.

 4 Eleven kan benytte installeret kommunikationsudstyr og udføre mikrofonbetjening.

 5 Eleven kender arbejdsfordelingen mellem trafikselskab og busselskab/vognmand samt trafikselskabernes kvalitetskrav.

 6 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab samt de kvalitetskrav, der stilles til vognmænd og chauffører, 

selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil.

 7 Eleven kan udstede billetter samt afregne over for virksomheden, hvilket foregår efter anvisninger fra vognmand og trafikselskab.

 8 Eleven kan gennemføre en god og kompetent kundebetjening samt en korrekt mikrofonbetjening i forbindelse med kørslen.
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6153 Samfundsfag, rutebilchauffør

Rutineret

Område-/specialefag

1,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er 

styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge 

elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet.

2226 Afsl.prv: Personbefordringsudd., Rutebilchauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Personbefordringsuddannelsen, Rutebilchauffør

5289 Personbefordring med stor personbil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med bus med plads til flere end 17 passagerer.

 2 Eleven kan køre med rutebiler af forskellig indretning og med forskelligt udstyr.

 3 Eleven opnår rutine i at køre en konkret buslinie i lokalområdet, med alt hvad dette indebærer i form sikker og behagelig befordring af kunderne.

5290 Kommunikere med passagerer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan kommunikere med passagererne ud fra de spørgsmål passagererne stiller.

 2 Eleven kan betjene mikrofonen professionelt.

5292 Billettere passagerer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan afregne billetter både i forhold til kunder og busselskab.

5293 Orientere passagererne om stoppesteder og ændr. mv

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan orientere passagererne om stoppesteder, krydsende forbindelser og ændringer i forhold til køreplanen.

5294 Udføre den daglige rengøring af rutebil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan varetage den daglige oprydning og rengøring af rutebus, i det omfang det lokalt indgår i chaufførens arbejdsrutiner.

2259 Kompmål: Personbefordringsudd., Rutebilchauffør

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)



Udskrevet den 01-08-2011

Side 11 af 66Uddannelsesordning for 1225 Personbefordringsuddannelsen (version 2)

1225 Personbefordringsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til personbefordring på en rationel og defensiv kørselsmåde.

 2 Eleven kan håndtere og afværge konflikter.

 3 Eleven kan kommunikere med passagererne på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige 

kulturelle, sproglige og etniske baggrunde.

 7 Eleven kan udføre arbejdsopgaver og funktioner som fører af en rutebil i erhvervsmæssig personbefordring.

 8 Eleven kan medvirke aktivt i det sikkerhedsmæssige arbejde på baggrund af deres kendskab til trafikselskabers formål, struktur og kommunikationsveje 

samt de service- og kvalifikationskrav, der bliver stillet til vognmænd og chauffører, som har tilknytning til trafikselskaber.

 9 Eleven kan opnå en helhedsforståelse for begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssige sammenhænge.

 10 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i obmæssige og almene sammenhæng.

 11 Eleven kan opnå forståelse for samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet.

Valgfag

0,2 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind

Fag på specialet Kørselsdisponent

23008 Engelsk

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 3 Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier.

 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

 5 Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget.

 10 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.

 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

 12 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.
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23041 Tysk

 F

Grundfag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Delkarakter.

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt og i almindelige situationer fra erhvervslive og dagligliv.

 2 Eleven kan anvende et enkelte sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 3 Eleven kan anvende enkle hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte og læsestrategier.

 4 Eleven kan anven såvel verbal som nonverbale strategier.

 5 Eleven kan dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget.

 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget.

 10 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.

 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informatiossøgnign, sprogtræning og tekstproduktion.

 12 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Område-/specialefag

4,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven behersker almindelige ledelsesredskaber (situationsbestemt ledelse, forandringsledelse, coaching, konflikthåndtering) og kan formidle et godt 

samarbejde, 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 hensigtsmæssige måde.

 3 Eleven kan, på baggrund af et grundigt kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, anvende denne viden i sit daglige ledelsesarbejde.

 4 Eleven får et grundlæggende kendskab til de fagorganisatoriske arbejdsmarkedsforhold; de faglige organisationers opbygning og struktur, den kollektive 

overenskomst (bl.a. hovedaftalerne, arbejdstid og lønformer).

 5 Eleven får kendskab til ledelsesretten, den fagretslige behandling af uoverensstemmelser, opbygning af samarbejds-, sikkerheds- og uddannelsesudvalg og 

funktionærloven.

 6 Endvidere får eleven en introduktion til øvrige myndigheder, regelsæt og standarder indenfor jobområdet, fx Arbejdstilsynet, EU-standarder, 

Beredskabsstyrelsen mm.

 7 Eleven kan, på baggrund af indsigt i mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling for sine medarbejdere, herunder redskaber til at holde 

styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, anvende denne viden til medarbejderudvikling.

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer.
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4749 Kvalitetsstyring og kundeservice

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven behersker kundeservice og forhandlingsteknik, fx i forbindelse med forhandling om transportaftale, aftaler med tillidsrepræsentant, mv.

 2 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 2 eller tidligere uddannelse.

 2 Eleven kan anvende transporttekniske termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale.

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende regneark til transportrelateret matematik, fx renteformler og fremskrivninger, og er sikker i transportrelateret overslagsregning.

5476 Køreuddannelse, kategori B-ep

Uden niveau

Område-/specialefag

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven har et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag, som fører af køretøj til erhvervsmæssig personbefordring og har erhvervet kørekort til kategori 

B/erhverv, jf. Justitsministeriets regler.

 2 Faget skal bestås.
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5658 Trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Område-/specialefag

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan foretage trafiksikkerhedsledelse, fx med udgangspunkt i EU`s Road Safety Charter.

 2 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik, kan arbejde med information og inddragelse af medarbejdere, indførelse af 

registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger.

 3 Eleven kan medvirke til udarbejdelse af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af dybtgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til virksomhedens transportydelser.

 2 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler.

 3 Eleven har kendskab til love og regler for national godstransport, herunder regler for markedsadgang, forsikringsforhold, borgerlig ret vedrørende 

transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for transportvirksomheder samt øvrige forhold vedrørende godset, køretøjet, chaufføren og 

vognmanden.

5660 Afsluttende projekt

Avanceret

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan belyse en kompleks transportsituation, proces eller problemstilling, valgt i egen virksomhed og beskrive den med inddragelse af så mange af 

uddannelsens fag som muligt.

 2 Eleven fremlægger og uddyber sit projekt ved en mundtlig eksamen.
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5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Område-/specialefag

2,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, på baggrund af sit kendskab til logistik, benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel.

 2 Eleven kender de mest anvendte typer af telematik og IT, der anvendes specifikt inden for transportbranchen, som fx satelitkommunikation, 

GPS-systemer, lagerstyringsprogrammer, 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 virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel henseende.

40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1   Eleven kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.

 2  Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback.

 3  Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet.

 4  Endelig kan deltagerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.

42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af 

myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt 

vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik i disse køretøjer.

 2   Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer.

 3  (Hastighed max. 50 km/t.

 4 ) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer og bremsning på uens friktion.

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse.

 6  På glat bakke bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

 7   Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen 

af ASR og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (inkl.

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43962 Køreteknik og ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og ny teknologiers 

mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, ESP, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat m.v.), 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t) på glat langbane, 

bremsning/undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer (max. 50 km/t) og bremsning på uens friktion. På glat S-kurve. Anvendelse af ASR og 

bremsning. På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

 3 Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af 

ASR, og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser 

kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR, og disses funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye 

transmissionstyper.

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger.

 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.

 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler.

 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister 

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, 

skilte, produktblade, prislister eller notater.

 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til 

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på 

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.
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Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold 

til formålet og virksomhedens behov.

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, 

præsentations- og informationsmaterialer.

 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer.

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede 

kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig 

kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

 2 Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH - planlægge, gennemføre, 

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

 3 Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og med baggrund i egne 

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af 

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

 2 Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke 

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende 

mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

 2 Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support 

og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

2225 Afsl.prv: Personbefordringsudd., Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Buschauffør, Kørselsdisponent

5289 Personbefordring med stor personbil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med bus med plads til flere end 17 passagerer.

 2 Eleven kan køre med rutebiler af forskellig indretning og med forskelligt udstyr.

 3 Eleven opnår rutine i at køre en konkret buslinie i lokalområdet, med alt hvad dette indebærer i form sikker og behagelig befordring af kunderne.

5290 Kommunikere med passagerer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan kommunikere med passagererne ud fra de spørgsmål passagererne stiller.

 2 Eleven kan betjene mikrofonen professionelt.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

5292 Billettere passagerer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan afregne billetter både i forhold til kunder og busselskab.

5293 Orientere passagererne om stoppesteder og ændr. mv

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan orientere passagererne om stoppesteder, krydsende forbindelser og ændringer i forhold til køreplanen.

5294 Udføre den daglige rengøring af rutebil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan varetage den daglige oprydning og rengøring af rutebus, i det omfang det lokalt indgår i chaufførens arbejdsrutiner.

5295 Personbefordring med stor personbil, turist

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med bus med plads til flere end 17 passagerer.

 2 Eleven kan køre med turistbusser af forskellig indretning og med forskelligt udstyr.

 3 Eleven opnår rutine i at køre en konkret turistbus, med alt hvad dette indebærer i form sikker og behagelig befordring af kunderne.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

5296 Kommunikere med passagererne, turist

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan kommunikere med passagererne ud fra de spørgsmål passagererne stiller.

 2 Eleven kan orientere passagererne om bussen, dens sikkerhedsudstyr og den planlagte tur.

 3 Eleven kan betjene mikrofonen professionelt.

5297 Føre specielle busser

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre specielle busser (ledbus, dobbeltdækker eller lang bus) på en sikker og behagelig måde for passagererne og de øvrige trafikkanter.

5298 Planlægge og gennemføre en national turistbustur

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan planlægge en national turistbustur og gennemføre den på en sikker og behagelig måde for passagererne.

5299 Udføre den daglige rengøring af turistbus

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan varetage den daglige oprydning og rengøring såvel ind- som udvendigt.
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5300 Billettere passagerer på et fremmed sprog

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan kommunikere med passagererne ud fra de spørgsmål passage-rerne stiller på mindst ét af de europæiske hovedsprog.

5301 Befordre bevægelseshæmmede

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven opnår rutine i befordring af bevægelseshæmmede passagerer, herunder øver eleven brug af den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, 

såsom kørestol, transportstol, albuestokke, gangstativ mv.

 2 Eleven øver fastgørelse af kørestole i køretøjer, anvendelse af lift, slisk samt andet hjælpeudstyr.

 3 Eleven kommunikerer med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres fysiske og psykiske situation og på en måde, så den 

bevægelseshæmmede bevarer sin værdighed.

5302 Føre turistbus med anhænger

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven opnår rutine i kørsel med vogntog D/E i det omfang det eksisterer i den konkrete praktikvirksomhed.

 2 Eleven opnår rutine i at føre og betjene køretøjet, til- og frakoble påhængskøretøj, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige 

koblingsdele.

 3 Eleven opnår rutine i at bakke med vogntog, både lige bakning og bakke både til højre og venstre om med efterfølgende opretning af vogntoget.

 4 Eleven øver økonomisk og energirigtig kørsel.

5303 Føre bus med anhænger

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Nr. Målpind

 1 Eleven opnår rutine i kørsel med vogntog D/E i det omfang det eksisterer i den konkrete praktikvirksomhed.

 2 Eleven opnår rutine i at føre og betjene køretøjet, til- og frakoble på-hængskøretøj, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige 

koblingsdele.

 3 Eleven opnår rutine i at bakke med vogntog, både lige bakning og bakke både til højre og venstre om med efterfølgende opretning af vogntoget.

5305 Forhandle med leverandør i udlandet

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven prøver at tilrettelægge en international turistbustur, og prøver i den anledning at få aftaler på plads om overnatning, spisesteder og besøg ved 

seværdigheder.

5306 Gennemf. turistbustur i udl. som enechauffør

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven gennemfører som enechauffør en turistbustur til udlandet, med alt det som ligger heri i form af sikker og defensiv kørsel med turistbus, 

kommunikation med gæster, hotel og restaurationer mv. på relevant fremmed sprog.

 2 Eleven kan udfylde alle relevante transportpapirer, betale kontant og med kreditkort samt foretage afrapportering og afregning ved hjemkomst til garage.

5307 Gennemføre en int. turistbustur i en 3-akslet dobb

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I det omfang praktikvirksomheden råder over 3-akslede dobbeltdækkerbusser og kører internationalt med dem, gennemfører eleven en international 

turistbustur med en 3-akslet turistbus.
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5308 Benytte systemer t. styring af prod., info. og mat

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven benytter systemer til styring af produkter, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden.

5309 Bistå med daglig drift og ledelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven bistår ledelse i daglig drift og ledelse, behersker almindelige ledelsesredskaber og kan formidle et godt samarbejde, 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 hensigtsmæssige 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 deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer.

 5 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling

5310 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden.

 2 Eleven deltager i forhandlinger med leverandører og kunder samt i eventuelle møder om opgavevaretagelse med andre afdelinger i virksomheden.

5311 Deltage i kvalitetsstyr. og optimering af proces.

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Nr. Målpind

 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse.

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden.

2257 Kompmål: Personbefordringudd., Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til personbefordring på en rationel og defensiv kørselsmåde.

 2 Eleven kan håndtere og afværge konflikter.

 3 Eleven kan kommunikere med passagererne på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige 

kulturelle, sproglige og etniske baggrunde.

 4 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget sundhed i jobmæssige og almene sammenhænge.

 5 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge.

 6 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag i jobmæssige og almene sammenhænge.

 7 Eleven kan benytte systemer til styring af personbefordring, informationer og materiel på baggrund af deres kendskab til logistik.

 8 Eleven kan forestå daglig drift og disponering, og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt 

og horisontalt i virksomheden.

 9 Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til 

denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

 10 Eleven kan anvende kendskab til arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i deres daglige disponering.

 11 Eleven kan anvende viden om mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og 

kompetenceregnskaber, til medarbejderudvikling.

 12 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer.

 13 Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik.

 14 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

 15 Eleven kan beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik.

 16 Eleven kan på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport anvende deres viden i forhold til virksomhedens transportydelser.

 17 Eleven kan foretage trafiksikkerhedsdisponering.

Fag på specialet Buschauffør - Bybus- og rutebilkørsel

5252 Kørsel med specielle busser

Avanceret

Område-/specialefag

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og sikkerhedssystemer, foretage eftersyn, som chaufføren har ansvar for.

 2 Eleven kan manøvrere køretøjet på en sådan måde, at der ikke opstår ulemper eller skade på øvrige trafikanter eller på køretøjet.
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 3 Eleven kan, under hensyn til passagerernes komfort og sikkerhed og ud fra trafikale problemstillinger som anvendelse af det respektive specielle køretøj 

medfører, foretage buskørsel med en speciel bus.

5254 Vogntog D/E

Uden niveau

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D/E, jf. gældende 

myndighedskrav

 2 Prøven skal bestås

5445 Befordring af bevægelseshæmmede/handicaptransport

Rutineret

Område-/specialefag

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingede adfærdsmønstre, betjene den 

bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers udstyr beregnet til transport af handicappede og anvende korrekt løfte- og bæreteknik.

 2 Eleven kan udføre komfortabel personbefordring i køretøjer.

 3 Eleven kan betjene trappemaskiner og kan kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske 

situation.

 4 Eleven kan reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, herunder foretage alarmering og anvende 

almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

5476 Køreuddannelse, kategori B-ep

Uden niveau

Område-/specialefag

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven har et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag, som fører af køretøj til erhvervsmæssig personbefordring og har erhvervet kørekort til kategori 

B/erhverv, jf. Justitsministeriets regler.

 2 Faget skal bestås.
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6136 Mentoruddannelse for erfarne buschauffører

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Dette 

sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback.

 2 Eleven kan anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet.

 3 Eleven kan vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.

6138 Passagerer med særlige behov

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan kommunikere med og befordre passagerer med forskellige handicap, sygdomme og forskellige aldringsniveau.

 2 Eleven kan på baggrund af sin viden om almindelige sygdomme beskytte sig selv mod smitte fra de befordrede passagerer.

6139 Studietur for Bybus og rutebilchauffører

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven tilegner sig og kan vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen 

branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven opnå indsigt i:

 3 1. Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer.

 4 2. Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold.

 5 3. Andre og særegne kulturforhold.

 6 Eleven udarbejder i samarbejde med andre elever en rapport om studieturen, som sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

Rapporten omhandler branchemæssige forhold, og indeholder bl.a. betragtninger omkring planlægning af turen i form af ruteplanlægning, beregnede køre- og 

hviletider mv.

 7 Rapporten indgår som baggrund i den mundtlige del af den afsluttende svendeprøve.
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6154 Samfundsfag, Bybus

Rutineret

Område-/specialefag

1,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er 

styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge 

elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet.

6210 Bybus- og Rutebilkørsel

Avanceret

Område-/specialefag

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre specialets jobfunktioner.

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse 

værktøjer.

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling 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.

9493 Fremmedsprog 2 for personbefordring

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/4

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv,
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 2 Undervisningens mål er, at eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget,

 3 Undervisningens mål er, at eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag,

 4 Undervisningens mål er, at eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget,

 5 Undervisningens mål er, at eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

 6 Undervisningens mål er, at eleven kan1 begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag og

 7 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik 

og mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

 2 Den praktiske kørsel omfatter:

 3 - Tør langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 4 - Glat langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 5 - Styreøvelse i kurve.

 6 - Tør behændighedsbane med reaktionsøvelse.

 7 - Slalomøvelse.

 8 - Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

 9 - Glat bakke med gearskift og igangsætning opad.

 10 - Udskridning ved kørsel nedad.

40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om disse køretøjers 

manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed. 

Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt katastrofeopbremsning. (Hastighed 

max. 50 km/t.) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, evt. anvendelse af 

ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal 

asfaltbelægning.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

40465 Køreteknik og ny teknologi, med simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, igennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand til at reagere hensigtsmæssigt i 

vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik med anvendelse af ny teknologi i 

lastbilen/bussen.

 2  Dette omfatter anvendelse af ABS, ASR, CAG, Geartronic, EPS, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat, fleetmanagement m.

 3 v.     Eleven opnår praktiske færdigheder i situationer, der kræver korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, 

betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (inkl.

 4  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR og disses 

funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye transmissionstyper.

40466 Brancherettet kørsel, med simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand til at handle kontrolleret og 

hensigtsmæssigt i kørselssituationer, som retter sig mod deltagerens brancheområde.

 2  Dette omfatter eksempelvis internationale transporter, lastsikring og vægtfordeling/tyngdepunkt, temperaturfølsomt gods, transport med særlige godsarter, 

modulvogntog, personbefordring, kørsel i 3-akslede busser samt transport af levende dyr.

 3      Eleven kan, efter gennemført uddannelse, vurdere og bedømme forekommende køretekniske og mekaniske og fysiske faktorer, samt foretage korrekt 

risikovurdering, således at vedkommende gennem praktiske øvelser reagerer hensigtsmæssigt og undgår trafikskader i situationer, der relaterer sig til éée9t 

eller flere af ovennævnte brancheområder.

40467 Defensiv kørsel og manøvrering, med simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser med anvendelse af simulator, at sætte deltageren i stand til at udvise defensiv 

og hensigtsmæssig trafikantadfærd, med baggrund i løbende risikovurdering for vanskelige og/eller pludseligt forekommende trafikale situationer og - i 

uundgåelige situationer - at handle kontrolleret og hensigtsmæssigt under anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik for store 

køretøjer.

 2  Dette på almindelig tør vej, våd vej, isglat vej, op-/nedad isglatte eller våde bakker, samt ved kørsel i vejrlig med ringe sigtbarhed, eksempelvis i tåge.

 3      Uddannelsen omfatter manøvrering af køretøj i situationer, som statistisk set forårsager flest ulykker/skader, herunder fremadrettet kørsel, bakning, 

inklusiv bakning til rampe og gennem låge/til bås.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

40468 Energirigtig kørsel, med simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand til at optimere brændstofudnyttelsen, med 

deraf afledt minimering af driftsomkostninger og hensyntagen til miljø.

 2      Eleven har, efter gennemført uddannelse, viden om de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes gennem motorers udstødning, samt 

hvilke tekniske, fysiske, vejrmæssige og topografiske forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget, ligesom vedkommende kender og kan agere på 

de faktorer, der medfører øget stresspåvirkning.

 3      På basis af træning i simulator, i reel og virtuel virkelighed, kan deltageren optimere brændstofudnyttelsen, minimere vedligeholdsomkostninger på 

drivlinie samt udsætte sig selv for lavere stresspåvirkning.

40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1   Eleven kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.

 2  Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback.

 3  Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet.

 4  Endelig kan deltagerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.

40857 Sundhed for personbefordringschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter endt uddannelse, arbejde sikkert som chauffør på baggrund af sin viden om kroppens behov for sund kost, sunde arbejdsstillinger, motion 

og arbejdsbevægelsers indflydelse på livskvalitet og mulighed for at forebygge sygdomme.

 2   Endvidere foregår arbejdet på basis af chaufførens viden om WHO¿s definition af sundhed samt hvilke ernæringsmæssige, fysiologiske og ergonomiske 

faktorer, der påvirker kroppen i positiv og negativ retning.

 3   Endelig foregår arbejdet med indsigt i afspændingsteknikker, som kan bruges i hverdagen til at opnå bedre hvile og søvn, ligesom chaufføren opnår en 

grundlæggende viden om smerter, hvorfor de opstår og hvordan smerter kan forebygges og afhjælpes.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, 

udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker.

 2   Derudover har deltageren kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet 

og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker.

 3  Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer.

 4   Endvidere kender deltageren betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - 

og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation.

 5   Uddannelsen kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse jf.

 6  Trafikstyrelsens regler.

42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af 

myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt 

vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik i disse køretøjer.

 2   Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer.

 3  (Hastighed max. 50 km/t.

 4 ) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer og bremsning på uens friktion.

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse.

 6  På glat bakke bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

 7   Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen 

af ASR og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (inkl.

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobbet som personbefordringschauffør kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og 

professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, 

nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter i relation til passagerer og kolleger.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43962 Køreteknik og ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og ny teknologiers 

mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, ESP, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat m.v.), 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t) på glat langbane, 

bremsning/undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer (max. 50 km/t) og bremsning på uens friktion. På glat S-kurve. Anvendelse af ASR og 

bremsning. På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

 3 Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af 

ASR, og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser 

kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR, og disses funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye 

transmissionstyper.

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger.

 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.

 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler.

 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister 

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, 

skilte, produktblade, prislister eller notater.

 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til 

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på 

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.
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Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold 

til formålet og virksomhedens behov.

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, 

præsentations- og informationsmaterialer.

 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer.

44722 Køre- og hviletidsregler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/personbefordring, anvende disse i forhold til 

en planlagt transportopgave, såvel nationalt som internationalt.
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44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede 

kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie

45075 Brug af diagramark og kontrolapparat

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/personbefordring, udfylde, anvende og 

kontrollere diagramark samt føre kontrol med fartskriverens funktioner.

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens udstødning, herunder stoffernes skadelige indflydelse 

på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det 

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, ud fra viden om arbejdsulykkestyper på transportområdet, hvor store køretøjer er indblandet, ulykkesstatistik 

samt kendskab til menneskelige, materielle og økonomiske følger, foretage forebyggelse af ulykker i virksomheden, i eller ved køretøjet, samt ved brug af 

hjælpeudstyr.
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 2  Desuden udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan 

hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme.

45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og mekaniske 

/fysikske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og 

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

 2 Endvidere kan deltageren, under hensyntagen til forhold af sundhedsmæssig betydning, udføre daglige arbejdsfunktioner ergonomisk korrekt, således at 

skader på grund af forkert belastning af ryg, led og muskulatur kan undgås/nedbringes.

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig 

kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.

45288 Billettering og kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af sit kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab samt de kvalitetskrav, der stilles 

til vognmænd og chauffører, selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil.

 2  Arbejdet omfatter korrekt udstedelse af billetter samt afregning over for virksomheden, hvilket foregår efter anvisninger fra vognmand og trafikselskab.

 3   Endelig kan deltageren gennemføre en god og kompetent kundebetjening samt en korrekt mikrofonbetjening i forbindelse med kørslen.
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45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

 2 Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH - planlægge, gennemføre, 

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

 3 Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og med baggrund i egne 

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af 

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

 2 Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke 

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende 

mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

 2 Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support 

og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

45580 Billettering og check af rejsehjemmel

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)
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Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt foretage normalt forekommende opgaver ved check af rejsehjemmel og udstedelse af billetter 

inden for offentlig befordring, herunder anvende billetmaskine og systemer.

45646 Organisation og samarbejde i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltageren, på baggrund af viden om organisationsstruktur, organisationskultur samt ledelses- og styringsformer inden for 

transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

 2  Eleven kan endvidere på baggrund af erhvervet viden om kommunikations- og informationsgange i branchetypiske organisationsformer, deltage 

konstruktivt og effektivt i virksomhedens organisation, ud fra et helhedssyn.

45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltagerne, på baggrund af viden om nyeste udviklingstendenser i teknologi, arbejdsvilkår og arbejdsorganisering inden for 

transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets organisering og tilrettelæggelse.

 2  Eleven kan endvidere, i forbindelse med udførelsen af arbejdet, indgå aktivt i udviklingsprocesser i virksomheden på grundlag af erhvervet viden om 

teknologiens og arbejdsorganiseringens betydning for kompetenceudviklingen inden for branchen.

45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1   Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de 

relevante branchekoder.

 2  Eleven kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre 

egenkontrol i en aktuel produktion.

 3  Eleven kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i 

det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.

 4  Eleven kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og 

produktionsovervågning.

 5  Eleven kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.

 6  Eleven kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer.

 7  Eleven kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.
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45870 Sundhed for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Erhvervschaufføren kan på baggrund af indsigt i egne vaner og mønstre samt kendskab til væsentlige sundhedsparametre i form af stresssymptomer, 

søvnrytme, forbrug af alkohol, tobak eller andre stimuli, daglig kost, fysisk træning og kendskab til ergonomi m.

 2 v., vurdere egen sundhedssituation, og fokusere på de væsentligste symptomer, der kunne pege på et sundhedsproblem, eller som kunne udvikle sig til et 

problem for både trafiksikkerheden og chaufførens egen livskvalitet.

45912 Den multietniske busvirksomhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltageren, på baggrund af kendskab til og forståelse for menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske 

baggrunde samt på baggrund af egen selvforståelse, kommunikere og agere med virksomhedens ledelse og kolleger på en måde, der tager hensyn til 

ledelsens og kollegernes baggrunde.

 2   Eleven kan endvidere respektere forskellighed, og acceptere virksomhedsnormerne på en sådan måde, at det ikke giver anledning til kultur- eller 

religiøstbetingede tvister.

 3   Desuden kan deltageren anvende værktøjer, således at konflikter på arbejdspladsen kan minimeres og forebygges.

45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan p¿ baggrund af kendskab til m¿l for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettel¿ggelse og gennemf¿relse af elevens 

praktikperiode i virksomheden.

 2   Endvidere kan deltageren anvende relevante planl¿gnings- og registreringsv¿rkt¿jer til at underst¿tte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.

 3   Eleven kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel p¿virker elevens  a0motivation og opfattelse af kvalitet, v¿re med til at sikre elevens 

udbytte af praktikuddannelsen/ elevens l¿ring i praktikuddannelsen el.
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46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel 

mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at 

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

 2      Er desuden opmææe6rksom pååe5 stresssymptomer, og at uhensigtsmææe6ssig stress har en skadelig indflydelse pååe5 helbredet, samt 

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

46803 Introduktion til offentlig servicetrafik

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig 

servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse, agere 

korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

2227 Afsl.prv: Buschauffør - Bybus- og rutebilkørsel

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Buschauffør, Buschauffør - Bybus- og rut

5289 Personbefordring med stor personbil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med bus med plads til flere end 17 passagerer.

 2 Eleven kan køre med rutebiler af forskellig indretning og med forskelligt udstyr.

 3 Eleven opnår rutine i at køre en konkret buslinie i lokalområdet, med alt hvad dette indebærer i form sikker og behagelig befordring af kunderne.

5290 Kommunikere med passagerer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan kommunikere med passagererne ud fra de spørgsmål passagererne stiller.

 2 Eleven kan betjene mikrofonen professionelt.

5292 Billettere passagerer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan afregne billetter både i forhold til kunder og busselskab.

5293 Orientere passagererne om stoppesteder og ændr. mv

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan orientere passagererne om stoppesteder, krydsende forbindelser og ændringer i forhold til køreplanen.

5294 Udføre den daglige rengøring af rutebil

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan varetage den daglige oprydning og rengøring af rutebus, i det omfang det lokalt indgår i chaufførens arbejdsrutiner.

5297 Føre specielle busser

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre specielle busser (ledbus, dobbeltdækker eller lang bus) på en sikker og behagelig måde for passagererne og de øvrige trafikkanter.

5300 Billettere passagerer på et fremmed sprog

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan kommunikere med passagererne ud fra de spørgsmål passage-rerne stiller på mindst ét af de europæiske hovedsprog.

5301 Befordre bevægelseshæmmede

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven opnår rutine i befordring af bevægelseshæmmede passagerer, herunder øver eleven brug af den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, 

såsom kørestol, transportstol, albuestokke, gangstativ mv.

 2 Eleven øver fastgørelse af kørestole i køretøjer, anvendelse af lift, slisk samt andet hjælpeudstyr.

 3 Eleven kommunikerer med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres fysiske og psykiske situation og på en måde, så den 

bevægelseshæmmede bevarer sin værdighed.

5303 Føre bus med anhænger

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven opnår rutine i kørsel med vogntog D/E i det omfang det eksisterer i den konkrete praktikvirksomhed.

 2 Eleven opnår rutine i at føre og betjene køretøjet, til- og frakoble på-hængskøretøj, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige 

koblingsdele.

 3 Eleven opnår rutine i at bakke med vogntog, både lige bakning og bakke både til højre og venstre om med efterfølgende opretning af vogntoget.

2260 Kompmål: Buschauffør - Bybus- og rutebilkørsel

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til personbefordring på en rationel og defensiv kørselsmåde.

 2 Eleven kan håndtere og afværge konflikter.

 3 Eleven kan kommunikere med passagererne på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige 

kulturelle, sproglige og etniske baggrunde.

 9 Eleven kan befordre bevægelseshæmmede korrekt, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, 

anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.

 10 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde eller som har betydning for elevernes fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

 11 Eleven kan opnå en helhedsforståelse for begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng.

 12 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhæng.

 13 Eleven kan opnå forståelse for samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet.

 14 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den intaernationale arbejdsdeling indenfor egen branche, samt indblik i muligheder for 

innovation i branchen.

 15 Eleven kan opnå en helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge.

Valgfag

0,2 uger

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

Bundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: NA

Resultatform(er)

Nr. Målpind

Afsluttede fag:
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

6140 Engelsk for rutebil og bybuschauffører

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 til 06-07-2011

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra dagligliv og erhvervsliv, herunder kommunikere med passagerer omkring 

befordringsmuligheder, takster og priser.

 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 3 Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier.

 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

 5 Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk.

 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 8 Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk.

 9 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.

 10 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

 11 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

6141 Tysk for rutebil og bybuschauffører

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 til 06-07-2011

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende tysk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra dagligliv og erhvervsliv, herunder kommunikere med passagerer omkring 

befordringsmuligheder, takster og priser.

 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 3 Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier.

 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

 5 Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk.

 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 8 Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk.

 9 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag

 10 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

 11 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

Fag på specialet Buschauffør - International turistbuskørsel
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

5254 Vogntog D/E

Uden niveau

Område-/specialefag

2,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre køretøjer hørende til kategori D/E, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori D/E, jf. gældende 

myndighedskrav

 2 Prøven skal bestås

5445 Befordring af bevægelseshæmmede/handicaptransport

Rutineret

Område-/specialefag

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af indsigt i generelle teorier om forskellige handicaps, sygdomme og aldersbetingede adfærdsmønstre, betjene den 

bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers udstyr beregnet til transport af handicappede og anvende korrekt løfte- og bæreteknik.

 2 Eleven kan udføre komfortabel personbefordring i køretøjer.

 3 Eleven kan betjene trappemaskiner og kan kommunikere med bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske 

situation.

 4 Eleven kan reagere hensigtsmæssigt og efter gældende regler i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, herunder foretage alarmering og anvende 

almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

5476 Køreuddannelse, kategori B-ep

Uden niveau

Område-/specialefag

0,8 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven har et bredt kendskab til og anvendelsesgrundlag, som fører af køretøj til erhvervsmæssig personbefordring og har erhvervet kørekort til kategori 

B/erhverv, jf. Justitsministeriets regler.

 2 Faget skal bestås.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

5504 Internat. turistbuskørsel og led. af busgrp.rejse

Avanceret

Område-/specialefag

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter relevant job introduktion, selvstændigt udføre turistbuskørsel i Europa.

 2 Eleven kan servicere passagerer ud fra specifikke kørselsopgaver samt befordre passagerer under overholdelse af gældende lovgivning i de lande, som 

kørslen omfatter.

 3 Med udgangspunkt i personlig chaufførhåndbog kan eleven anvende præsentationsteknikker, er opmærksom på egne kompetencer og kan udføre en 

sikkerhedsinstruktion for passagerer inden turen starter.

 4 Eleven kan, på baggrund af sin viden om dynamikken i sociale grupper, lede en bus grupperejse, og selvstændigt tage de nødvendige beslutninger, som er 

nødvendige for at rejsen kan blive gennemført lovligt og sikkert samt til passagerernes tilfredshed.

6136 Mentoruddannelse for erfarne buschauffører

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Dette 

sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback.

 2 Eleven kan anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet.

 3 Eleven kan vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.

6138 Passagerer med særlige behov

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan kommunikere med og befordre passagerer med forskellige handicap, sygdomme og forskellige aldringsniveau.

 2 Eleven kan på baggrund af sin viden om almindelige sygdomme beskytte sig selv mod smitte fra de befordrede passagerer.

6155 Internationale forhold og studietur - Turistbus

Avanceret

Område-/specialefag

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan tilegne sig og vurdere information om internationale forhold og branchekendskab, herunder til den internationale arbejdsdeling inden for egen 

branche og muligheder for at søge beskæftigelse i andre EU-lande.

 2 Eleven deltager i en studietur til udlandet, fortrinsvis inden for EU. Gennem studieturen og forarbejdet til denne skal eleven få indsigt i:

 3 1. Erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,

 4  2. Arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold,

 5 3. Andre og særegne kulturforhold.

 6 Eleven udarbejder i samarbejde med andre en rapport om studieturen, som omhandler:

 7 - faglige overvejelser i planlægningsfasen,

 8 - indtrådte udfordringer undervejs på turen,

 9 - beskrivelse af de løsning der er valgt.

 10 Rapporten danner grundlag for den mundtlige eksamination, og sendes i øvrigt til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

 11 Elever, der ikke kan fremskaffe eller afholde de med studieturen særlige udgifter, skal af skolen fritages for deltagelse i studieturen. Disse elever skal i 

stedet deltage i anden form for undervisning efter skolens nærmere bestemmelser.

6208 Samfundsfag, International turistbuskørsel

Rutineret

Område-/specialefag

1,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er 

styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge 

elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet.

6214 International turistbuskørsel

Avanceret

Område-/specialefag

0,5 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre specialets forskellige jobfunktioner.

9493 Fremmedsprog 2 for personbefordring

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/4

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv,
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 2 Undervisningens mål er, at eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget,

 3 Undervisningens mål er, at eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag,

 4 Undervisningens mål er, at eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget,

 5 Undervisningens mål er, at eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

 6 Undervisningens mål er, at eleven kan1 begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag og

 7 Undervisningens mål er, at eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik 

og mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede 

situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.

 2 Den praktiske kørsel omfatter:

 3 - Tør langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 4 - Glat langbane med bremse- og undvigeøvelse.

 5 - Styreøvelse i kurve.

 6 - Tør behændighedsbane med reaktionsøvelse.

 7 - Slalomøvelse.

 8 - Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning.

 9 - Glat bakke med gearskift og igangsætning opad.

 10 - Udskridning ved kørsel nedad.

40460 Køreteknik og manøvrering

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Førere af lastbiler eller busser kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om disse køretøjers 

manøvreegenskaber, vej-, vejr- og trafikforhold, risikolære, psykologiske forhold vedrørende egen og andres reaktions- og opfattelsesevne, reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer, samt sættes i stand til at betjene lastbil/bus korrekt ved manøvrering med lav hastighed. 

Den praktiske kørsel på glat langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer samt katastrofeopbremsning. (Hastighed 

max. 50 km/t.) På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, evt. anvendelse af 

ASR eller differentialspærre, bremsning på uens friktion. På slalombane, for- og baglæns slalom og dobbelt undvigemanøvre på vej med normal 

asfaltbelægning.
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40465 Køreteknik og ny teknologi, med simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, igennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand til at reagere hensigtsmæssigt i 

vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik med anvendelse af ny teknologi i 

lastbilen/bussen.

 2  Dette omfatter anvendelse af ABS, ASR, CAG, Geartronic, EPS, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat, fleetmanagement m.

 3 v.     Eleven opnår praktiske færdigheder i situationer, der kræver korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, 

betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (inkl.

 4  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR og disses 

funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye transmissionstyper.

40466 Brancherettet kørsel, med simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand til at handle kontrolleret og 

hensigtsmæssigt i kørselssituationer, som retter sig mod deltagerens brancheområde.

 2  Dette omfatter eksempelvis internationale transporter, lastsikring og vægtfordeling/tyngdepunkt, temperaturfølsomt gods, transport med særlige godsarter, 

modulvogntog, personbefordring, kørsel i 3-akslede busser samt transport af levende dyr.

 3      Eleven kan, efter gennemført uddannelse, vurdere og bedømme forekommende køretekniske og mekaniske og fysiske faktorer, samt foretage korrekt 

risikovurdering, således at vedkommende gennem praktiske øvelser reagerer hensigtsmæssigt og undgår trafikskader i situationer, der relaterer sig til éée9t 

eller flere af ovennævnte brancheområder.

40467 Defensiv kørsel og manøvrering, med simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser med anvendelse af simulator, at sætte deltageren i stand til at udvise defensiv 

og hensigtsmæssig trafikantadfærd, med baggrund i løbende risikovurdering for vanskelige og/eller pludseligt forekommende trafikale situationer og - i 

uundgåelige situationer - at handle kontrolleret og hensigtsmæssigt under anvendelse af korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik for store 

køretøjer.

 2  Dette på almindelig tør vej, våd vej, isglat vej, op-/nedad isglatte eller våde bakker, samt ved kørsel i vejrlig med ringe sigtbarhed, eksempelvis i tåge.

 3      Uddannelsen omfatter manøvrering af køretøj i situationer, som statistisk set forårsager flest ulykker/skader, herunder fremadrettet kørsel, bakning, 

inklusiv bakning til rampe og gennem låge/til bås.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

40468 Energirigtig kørsel, med simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Uddannelsens mål er, gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser i simulator, at sætte deltageren i stand til at optimere brændstofudnyttelsen, med 

deraf afledt minimering af driftsomkostninger og hensyntagen til miljø.

 2      Eleven har, efter gennemført uddannelse, viden om de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes gennem motorers udstødning, samt 

hvilke tekniske, fysiske, vejrmæssige og topografiske forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget, ligesom vedkommende kender og kan agere på 

de faktorer, der medfører øget stresspåvirkning.

 3      På basis af træning i simulator, i reel og virtuel virkelighed, kan deltageren optimere brændstofudnyttelsen, minimere vedligeholdsomkostninger på 

drivlinie samt udsætte sig selv for lavere stresspåvirkning.

40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1   Eleven kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.

 2  Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback.

 3  Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet.

 4  Endelig kan deltagerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.

40857 Sundhed for personbefordringschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter endt uddannelse, arbejde sikkert som chauffør på baggrund af sin viden om kroppens behov for sund kost, sunde arbejdsstillinger, motion 

og arbejdsbevægelsers indflydelse på livskvalitet og mulighed for at forebygge sygdomme.

 2   Endvidere foregår arbejdet på basis af chaufførens viden om WHO¿s definition af sundhed samt hvilke ernæringsmæssige, fysiologiske og ergonomiske 

faktorer, der påvirker kroppen i positiv og negativ retning.

 3   Endelig foregår arbejdet med indsigt i afspændingsteknikker, som kan bruges i hverdagen til at opnå bedre hvile og søvn, ligesom chaufføren opnår en 

grundlæggende viden om smerter, hvorfor de opstår og hvordan smerter kan forebygges og afhjælpes.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, 

udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker.

 2   Derudover har deltageren kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet 

og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker.

 3  Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer.

 4   Endvidere kender deltageren betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - 

og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation.

 5   Uddannelsen kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse jf.

 6  Trafikstyrelsens regler.

42903 Køreteknik ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af 

myndighederne godkendt køreteknisk anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger samt 

vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og 

afværgeteknik i disse køretøjer.

 2   Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer.

 3  (Hastighed max. 50 km/t.

 4 ) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer og bremsning på uens friktion.

 5  I glat S-kurve gennemkørsel under anvendelse af ASR og bremseøvelse.

 6  På glat bakke bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

 7   Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen 

af ASR og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (inkl.

 8  forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobbet som personbefordringschauffør kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og 

professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, 

nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter i relation til passagerer og kolleger.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

43962 Køreteknik og ny teknologi

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på et køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og ny teknologiers 

mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger (ABS, ASR, CAG, Geartronic, ESP, retarder/motorbremser, hastighedsbegrænsere og tempostat m.v.), 

reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

 2 Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelser med pludseligt opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t) på glat langbane, 

bremsning/undvigeøvelse med pludseligt opståede forhindringer (max. 50 km/t) og bremsning på uens friktion. På glat S-kurve. Anvendelse af ASR og 

bremsning. På glat bakke, bremsning/undvigeøvelse nedad bakke, indkørsel i vigeplads buslomme nedad bakke, kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.

 3 Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre, betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af 

ASR, og brugen heraf, risikoen ved anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre, hvorledes ABS-bremser 

kontrolleres/vedligeholdes, generel opbygning af ABS - ASR, og disses funktioner, hastighedsbegrænsere og tempostatens funktion og nye 

transmissionstyper.

44337 Oprettelse af database til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger

 2 Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler.

 3 Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssigt.

44338 Databasevedligeholdelse til jobbrug

Uden niveau

AMU-mål

0,3 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller 

kundeoplysninger.

 2 Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

44343 Anvendelse af regneark til talbehandling

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.

 2 Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler.

 3 Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister 

eller varefortegnelser

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og 

lageroptegnelser kan køres sammen.

 2 Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

44349 Indskrivning og formatering af mindre tekster

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan benytte basisfunktioner i elektronisk tekstbehandling som f.eks. indskrivning, formatering og redigering af tekst til eksempelvis opslag, 

skilte, produktblade, prislister eller notater.

 2 Deltageren kan justere margener og tekst samt anvende orddeling, stavekontrol og hjælpefunktion således at teksten fremstår hensigtsmæssig i forhold til 

den givne arbejdsopgave og virksomhedens generelle retningslinier.

 3 Deltageren kan åbne, gemme, lukke og oprette filer i virksomhedens eksisterende filstruktur samt anvende tekstbehandlingsprogrammets søgefunktion på 

en hensigtsmæssig og logisk måde.

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.
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Nr. Målpind

 1 Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.

 2 Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.

 3 Deltageren kender forskellige program- og filtyper.

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.

 2 Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold 

til formålet og virksomhedens behov.

44389 Effektiv internetsøgning på jobbet

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på Internettet til virksomheden og bruge disse ved udarbejdelse af rapporter, oplæg, beregninger, 

præsentations- og informationsmaterialer.

 2 Deltageren kan vælge en hensigtsmæssig søgeteknik og udvælge pålidelige og lovlige materialer.

44722 Køre- og hviletidsregler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, gennem teori om gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/personbefordring, anvende disse i forhold til 

en planlagt transportopgave, såvel nationalt som internationalt.
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Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uden niveau

AMU-mål

1,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, i jobfunktioner hvortil der kan udvikles arbejdsmarkedsuddannelser, anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede 

kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget.

 2 Deltageren kan på dette niveau bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie

45075 Brug af diagramark og kontrolapparat

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af gældende køre- og hviletidsregler for godstransport/personbefordring, udfylde, anvende og 

kontrollere diagramark samt føre kontrol med fartskriverens funktioner.

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens udstødning, herunder stoffernes skadelige indflydelse 

på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest korrekte køremåde, som giver den bedst udnyttelse af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det 

laveste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj.

45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, ud fra viden om arbejdsulykkestyper på transportområdet, hvor store køretøjer er indblandet, ulykkesstatistik 

samt kendskab til menneskelige, materielle og økonomiske følger, foretage forebyggelse af ulykker i virksomheden, i eller ved køretøjet, samt ved brug af 

hjælpeudstyr.
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 2  Desuden udvise korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser, herunder give førstehjælp og kan 

hjælpe ved almindelige forekommende ulykker, brand og ved pludselige sygdomme.

45126 Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse på køreteknisk anlæg godkendt af Færdselsstyrelsen, gennem teori om kørselsdynamik og mekaniske 

/fysikske muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og 

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

 2 Endvidere kan deltageren, under hensyntagen til forhold af sundhedsmæssig betydning, udføre daglige arbejdsfunktioner ergonomisk korrekt, således at 

skader på grund af forkert belastning af ryg, led og muskulatur kan undgås/nedbringes.

45261 Kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, anvende servicebegrebet ved den direkte kontakt med kunderne, og kan skelne mellem forskellig 

kundeadfærd samt er bevidst om, at hver adfærd kræver særlig opmærksomhed og serviceniveau.

 2 Deltageren kan yde en kompetent og værdig service over for særlige kundekategorier som fx fysisk handicappede, samt anvende almindelige 

salgspsykologiske metoder.

 3 Deltageren kan, som firmaansat med en formuleret firmapolitik om kundeservice, anvende denne i overensstemmelse med den kompetence vedkommende 

er tildelt.

45288 Billettering og kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, på baggrund af sit kendskab til organisationsstruktur for områdets trafikselskab samt de kvalitetskrav, der stilles 

til vognmænd og chauffører, selvstændigt foretage normalt forekommende arbejdsopgaver som fører af rutebil.

 2  Arbejdet omfatter korrekt udstedelse af billetter samt afregning over for virksomheden, hvilket foregår efter anvisninger fra vognmand og trafikselskab.

 3   Endelig kan deltageren gennemføre en god og kompetent kundebetjening samt en korrekt mikrofonbetjening i forbindelse med kørslen.
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45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i forhold til eget arbejde.

 2 Deltageren kan med baggrund i procedurerne fremkomme med forslag til forbedringer, herunder anvende principperne PGKH - planlægge, gennemføre, 

kontrollere og handle, med henblik på kontinuerlige kvalitetsforbedringer.

 3 Deltageren kan med udgangspunkt i specifikke kvalitetsstyringsprocedurer medvirke til udarbejdelse af en instruktion og med baggrund i egne 

arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af 

data, og kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

 2 Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke 

gyldige data.

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende 

mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale- som fra netværksdrev, samt anvende et installeret antivirusprogram.

 2 Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og -faglig viden i forbindelse med kommunikationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support 

og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

45580 Billettering og check af rejsehjemmel

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)
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Nr. Målpind

 1 Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, selvstændigt foretage normalt forekommende opgaver ved check af rejsehjemmel og udstedelse af billetter 

inden for offentlig befordring, herunder anvende billetmaskine og systemer.

45646 Organisation og samarbejde i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltageren, på baggrund af viden om organisationsstruktur, organisationskultur samt ledelses- og styringsformer inden for 

transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

 2  Eleven kan endvidere på baggrund af erhvervet viden om kommunikations- og informationsgange i branchetypiske organisationsformer, deltage 

konstruktivt og effektivt i virksomhedens organisation, ud fra et helhedssyn.

45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltagerne, på baggrund af viden om nyeste udviklingstendenser i teknologi, arbejdsvilkår og arbejdsorganisering inden for 

transporterhvervene, indgå i det daglige samarbejde om arbejdets organisering og tilrettelæggelse.

 2  Eleven kan endvidere, i forbindelse med udførelsen af arbejdet, indgå aktivt i udviklingsprocesser i virksomheden på grundlag af erhvervet viden om 

teknologiens og arbejdsorganiseringens betydning for kompetenceudviklingen inden for branchen.

45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1   Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de 

relevante branchekoder.

 2  Eleven kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre 

egenkontrol i en aktuel produktion.

 3  Eleven kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i 

det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.

 4  Eleven kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og 

produktionsovervågning.

 5  Eleven kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer.

 6  Eleven kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer.

 7  Eleven kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.
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45870 Sundhed for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Erhvervschaufføren kan på baggrund af indsigt i egne vaner og mønstre samt kendskab til væsentlige sundhedsparametre i form af stresssymptomer, 

søvnrytme, forbrug af alkohol, tobak eller andre stimuli, daglig kost, fysisk træning og kendskab til ergonomi m.

 2 v., vurdere egen sundhedssituation, og fokusere på de væsentligste symptomer, der kunne pege på et sundhedsproblem, eller som kunne udvikle sig til et 

problem for både trafiksikkerheden og chaufførens egen livskvalitet.

45912 Den multietniske busvirksomhed

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Efter gennemført uddannelse kan deltageren, på baggrund af kendskab til og forståelse for menneskers forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske 

baggrunde samt på baggrund af egen selvforståelse, kommunikere og agere med virksomhedens ledelse og kolleger på en måde, der tager hensyn til 

ledelsens og kollegernes baggrunde.

 2   Eleven kan endvidere respektere forskellighed, og acceptere virksomhedsnormerne på en sådan måde, at det ikke giver anledning til kultur- eller 

religiøstbetingede tvister.

 3   Desuden kan deltageren anvende værktøjer, således at konflikter på arbejdspladsen kan minimeres og forebygges.

45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan p¿ baggrund af kendskab til m¿l for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettel¿ggelse og gennemf¿relse af elevens 

praktikperiode i virksomheden.

 2   Endvidere kan deltageren anvende relevante planl¿gnings- og registreringsv¿rkt¿jer til at underst¿tte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.

 3   Eleven kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel p¿virker elevens  a0motivation og opfattelse af kvalitet, v¿re med til at sikre elevens 

udbytte af praktikuddannelsen/ elevens l¿ring i praktikuddannelsen el.



Udskrevet den 01-08-2011

Side 62 af 66Uddannelsesordning for 1225 Personbefordringsuddannelsen (version 2)

1225 Personbefordringsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 3/3

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 I forbindelse med jobudøøf8velsen kan deltageren afvææe6rge konflikt- og voldstruende situationer pååe5 en faglig, sikkerhedsmææe6ssig og professionel 

mååe5de, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtrææe6den og adfææe6rd, vææe6re med til at 

afvææe6rge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmææe6ssige konflikter.

 2      Er desuden opmææe6rksom pååe5 stresssymptomer, og at uhensigtsmææe6ssig stress har en skadelig indflydelse pååe5 helbredet, samt 

opmææe6rksom pååe5 reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

46803 Introduktion til offentlig servicetrafik

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: 4/2

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig 

servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse, agere 

korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

2229 Afsl.prv:Buschauffør International turistbuskørsel

Uden niveau

Afsluttende prøve

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind

 1 Afsl.prv: Buschauffør, Buschauffør - International

5295 Personbefordring med stor personbil, turist

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /



Udskrevet den 01-08-2011

Side 63 af 66Uddannelsesordning for 1225 Personbefordringsuddannelsen (version 2)

1225 Personbefordringsuddannelsen

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik (01-07-2011)

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med bus med plads til flere end 17 passagerer.

 2 Eleven kan køre med turistbusser af forskellig indretning og med forskelligt udstyr.

 3 Eleven opnår rutine i at køre en konkret turistbus, med alt hvad dette indebærer i form sikker og behagelig befordring af kunderne.

5296 Kommunikere med passagererne, turist

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan kommunikere med passagererne ud fra de spørgsmål passagererne stiller.

 2 Eleven kan orientere passagererne om bussen, dens sikkerhedsudstyr og den planlagte tur.

 3 Eleven kan betjene mikrofonen professionelt.

5297 Føre specielle busser

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan føre specielle busser (ledbus, dobbeltdækker eller lang bus) på en sikker og behagelig måde for passagererne og de øvrige trafikkanter.

5298 Planlægge og gennemføre en national turistbustur

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan planlægge en national turistbustur og gennemføre den på en sikker og behagelig måde for passagererne.
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5299 Udføre den daglige rengøring af turistbus

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan varetage den daglige oprydning og rengøring såvel ind- som udvendigt.

5301 Befordre bevægelseshæmmede

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven opnår rutine i befordring af bevægelseshæmmede passagerer, herunder øver eleven brug af den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, 

såsom kørestol, transportstol, albuestokke, gangstativ mv.

 2 Eleven øver fastgørelse af kørestole i køretøjer, anvendelse af lift, slisk samt andet hjælpeudstyr.

 3 Eleven kommunikerer med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres fysiske og psykiske situation og på en måde, så den 

bevægelseshæmmede bevarer sin værdighed.

5302 Føre turistbus med anhænger

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven opnår rutine i kørsel med vogntog D/E i det omfang det eksisterer i den konkrete praktikvirksomhed.

 2 Eleven opnår rutine i at føre og betjene køretøjet, til- og frakoble påhængskøretøj, samt foretage kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af de forskellige 

koblingsdele.

 3 Eleven opnår rutine i at bakke med vogntog, både lige bakning og bakke både til højre og venstre om med efterfølgende opretning af vogntoget.

 4 Eleven øver økonomisk og energirigtig kørsel.

5305 Forhandle med leverandør i udlandet

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Nr. Målpind

 1 Eleven prøver at tilrettelægge en international turistbustur, og prøver i den anledning at få aftaler på plads om overnatning, spisesteder og besøg ved 

seværdigheder.

5306 Gennemf. turistbustur i udl. som enechauffør

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 Eleven gennemfører som enechauffør en turistbustur til udlandet, med alt det som ligger heri i form af sikker og defensiv kørsel med turistbus, 

kommunikation med gæster, hotel og restaurationer mv. på relevant fremmed sprog.

 2 Eleven kan udfylde alle relevante transportpapirer, betale kontant og med kreditkort samt foretage afrapportering og afregning ved hjemkomst til garage.

5307 Gennemføre en int. turistbustur i en 3-akslet dobb

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind

 1 I det omfang praktikvirksomheden råder over 3-akslede dobbeltdækkerbusser og kører internationalt med dem, gennemfører eleven en international 

turistbustur med en 3-akslet turistbus.

2261 Kompmål:Buschauffør, International turistbuskørsel

Uden niveau

Kompetencemål

0,0 uger

01-07-2011 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

BundetBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er)

Nr. Målpind

 1 Eleven kan udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til personbefordring på en rationel og defensiv kørselsmåde.

 2 Eleven kan håndtere og afværge konflikter.

 3 Eleven kan kommunikere med passagererne på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige 

kulturelle, sproglige og etniske baggrunde.

 8 Eleven kan befordre bevægelseshæmmede korrekt, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, 

anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj.

 9 Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde eller som har betydning for elevernes fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

 10 Eleven kan lede en turistbustur "Ud i det blå", ud fra viden om gruppers adfærd i stresssituationer.

 11 Eleven kan udføre turistbuskørsel med 3-akslede dobbeltdækkerbusser i Europa, herunder udfylde alle relevante papirer med relation til bus, passagerer og 

chauffør.

 12 Eleven kan opnå en helhedsforståelse for begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng.

 13 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhæng.
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 14 Eleven kan opnå forståelse for samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet.

 15 Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling indenfor egen branche, samt indblik i mulihgeder for 

innovation i branchen.dk

Afsluttede fag:

6145 Engelsk for international turistbuskørsel

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 til 06-07-2011

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra dagligliv og erhvervsliv, herunder kommunikere med passagerer omkring tider og 

steder.

 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 3 Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier.

 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

 5 Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk.

 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 8 Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk.

 9 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.

 10 Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation til engelsktalende leverandører af 

overnatningsmulighed, forplejning eller seværdigheder.

 11 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

6146 Tysk for international turistbuskørsel

Rutineret

Område-/specialefag

1,0 uger

01-07-2011 til 06-07-2011

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

DKLL/EQF Niveau: /

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind

 1 Eleven kan anvende tysk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra dagligliv og erhvervsliv, herunder kommunikere med passagerer omkring tider og 

steder.

 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 3 Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive,lytte- og læsestrategier.

 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier.

 5 Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk.

 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

 8 Eleven kan tale et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på tysk.

 9 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.

 10 Eleven kan anvende IT til informationssøgning, sprogtræning, tekstproduktion og kommunikation, herunder kommunikation til tysktalende leverandører af 

overnatningsmulighed, forplejning eller seværdigheder.

 11 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.


