
 

Bilag 2 

Vejledende plan for  
IKV til personbefordring med taxi 

Baggrund Denne undervisningsplan er udarbejdet med baggrund i, at foretage en individuel 
kompetencevurdering, med henblik på at afklare den enkelte deltagers 
forudsætninger for at deltage i uddannelsen ”Personbefordring med taxi”. 
 

Formål Formålet med kompetencevurderingen er at sikre, at den enkelte  

deltager har de nødvendige basale kvalifikationer til at kunne gennemføre kurset 
”Personbefordring med taxi”.  

Hvis den enkeltes kompetencer, der er omfattet af denne undervisningsplan, har  
et niveau der vurderes til at være tilstrækkelige, kan deltageren optages på  
uddannelsen ”Personbefordring med taxi”.  

Afklaringsforløbet afdækker chaufførens egnethed hhv. teknisk/fagligt, sprogligt,  
og indlæringsmæssigt. 

 

Mål-
gruppe 

Personer der ønsker at blive optaget på uddannelsen ”Personbefordring med 
taxi” 
 

Adgangs-
krav 

Deltageren skal være i besiddelse af kørekort til kategori B og være fyldt 21 år, 
samt have rutine i kørsel med personbil. 
 

Deltager-
antal 

Ca. 16 kursister  

Struktur/ 
Varighed 
2 dage 

IKV har en varighed på 14,8 timer (2 dage).  

De 2 dage kan afvikles med indholdet der er beskrevet senere i denne undervisningsplan. 
Der kan foretages lokale tilpasninger. 

Den daglige undervisningstid, er hvis ikke andet aftales, fra kl. 8.00 til 15.24. 

 

Under-
visningsm
etoder 
og 
didaktisk 
over-
vejelser 

Undervisningen bygges op, så den baseres på dialog med erfaringsudveksling og 
lærerbaseret klasseundervisning i de enkelte emner.  

Ud fra konkrete didaktiske overvejelser inddrages faglige multimedieprogrammer 
 i et vist omfang i undervisningen. 

Den lærerbaserede undervisning kan suppleres med gruppeopgaver, samt  
individuelle opgaver med henblik på vurdering af den enkelte deltager.  

Da der blandt kursister ofte er danskere af anden etnisk oprindelse end dansk,  
omfatter de didaktiske overvejelser også eventuelle sprogbarrierer i det såkaldte  
gråzone sprog. 
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Indhold  Kørsel i personbil/taxa:  

 Ved bilkørsel vurderes deltagerens kørsel og rutine i vognbetjening, 

at kandidaten sprogligt kan forstå og udføre almindelige 

instruktioner, læse vejkort og udføre vejfinding. Disse vurderinger 

dokumenteres af kørelæreren.  

 

 Skriftlig præsentation  

 Deltageren udarbejder en skriftlig præsentation af sig selv. Dette kan 

udføres vha. et af skolen udarbejdet skema. Denne præsentation 

giver indblik i deltagerens evne til at formulere sig, samt en 

vurdering af den enkeltes skriftlige formåen  og eventuelle sproglige 

vanskeligheder. Dette kan suppleres vejledende læse- og 

matematikprøve; også kaldet ”Test af basale færdigheder”, 

udarbejdet af UVM. Testen kan vise behov for sprogundervisning, 

forbedring af læse-, skrive-, eller matematik-færdigheder. Ved 

tilbagemelding kan kandidaten tilbydes fx sprogundervisning 

(sprogskole for kandidater med anden etnisk baggrund), 

hjælpemidler til ordblinde eller FVU.  

 

 Introduktion til branchen 

 Deltageren præsenteres for en generel beskrivelse, af de til enhver 
tid gældende krav til chauffører i taxibranchen. Desuden informeres 
generelt om branchens generelle forhold og opbygning. 

 

 Evaluerende teoriprøve 

 Deltageren gennemfører en evaluerende teoriprøve, med henblik på 
at afdække elevens forståelsesniveau. Prøven gennemgås i 
fællesskab og derigennem vurderes den enkeltes niveau. 

 

 Evaluering og tilbagemelding 

 Ved afslutningen på afklaringsforløbet, skal deltageren have en 
samlet tilbagemelding på forløbet. Tilbagemeldingen gives 
individuelt og mundtligt af lederen af afklaringsforløbet.  
Samtalen skal opsummere vurderingen af kandidaten hhv. 
teknisk/fagligt, sprogligt og indlæringsmæssigt. Samtalen inkluderer 
også typisk tilbagemeldingen på læse- og matematiktesten. 
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Afvikling af 
IKV forløb 
 

Afvikling af IKV forløbet planlægges i forhold til at de enkelte emner i 
denne plan gennemføres på en måde der tilgodeser deltagerne. Det 
påhviler således underviseren at tilrettelægge forløbet, på en sådan 
måde, at den enkelte deltager tilgodeses. 

 

Res-
sourcer 

                        Undervisere 
1 underviser i 2 dage 
Underviser(e) til afvikling af kørsel – 2 lek./deltager.  
Kursuslængde: 14,8 timer 

  
Undervisningslokaliteter 

Teorilokale   
 
 

Udstyr: 
PC til lærerbrug/klasseundervisning 
PC til deltagere (diverse tests) 
Projektor eller Overhead projektor. 
Flipover 
Aktuelle publikationer 
Personbil/skolevogn der opfylder de særlige krav til 
indretning af taxier. 

                                
Forbrugsmateriale. 

Personligt elevmateriale (blyant, notatpapir m.m.) 
 
 

Eva-
luering 

Undervisningen evalueres løbende, gennem mundtlig 

evaluering af holdet. Derudover anvendes de til enhver tid 
gældende evalueringsværktøjer. 

 

Krav til 
under-
visere 

 Undervisere gennemfører denne IKV, bør opfylde samme krav som 
kravene til undervisere på uddannelsen ”personbefordring med taxi” 

 

 


