
Faglært buschauffør
med speciale i international

turistbuskørsel
Hvad kan den faglærte buschauffør med speciale i international turistbuskørsel
(med svendebrev)?

Som faglært buschauffør med speciale i inter-
national turistbuskørsel kan man udføre mange 
former for personbefordring; f.eks. national- og 
international turistkørsel samt handicapkørsel.

Den faglærte buschauffør kan foretage  
almindelig eftersyn og rengøring, udbedre 
mindre driftsfejl samt udføre personbefordring 
således, at der er sikkerhed for egne kunder og 
øvrige trafikanter under hensyntagen til miljø,
arbejdsmiljø samt energi- og miljørigtig kørsel.

Den faglærte har viden om miljø, sprog og
internationale forhold i personbefordrings-
erhvervet og forstår nødvendigheden af at 

levere en god kvalitet og service i forhold til 
virksomhedens kunder og produkter.

Som faglært buschauffør har man kørekort til
erhvervsmæssig personbefordring (kategori 
D-EP) og vogntog (kategori D/E) samt uddan-
nelsesbevis til befordring af bevægelseshæm-
mede.

Gennem uddannelsesforløbet har den faglærte
buschauffør fået undervisning og opnået kvali-
fikationer i overensstemmelse med Transport-
ministeriets bekendtgørelse om kvalifikations-
krav til visse førere af køretøjer i vejtransport
(BEK nr. 337 af 28/04/2008 - EU-kvalifika-
tionsuddannelse).

Hvor lang er uddannelsen i alt?
Uddannelsen varer 3 år i alt og består af skoleuddannelse og praktisk uddannelse
i virksomheden. Uddannelsens 1. trin varer 1½ år. Efter 1. trin opnås kompetence 
som turistbuschauffør.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?
Når eleven ikke er på skole, arbejder og uddannes eleven i virksomheden. Fra den 
tid, eleven uddannes i virksomheden, fratrækkes tiden til ferie.

Hvor lang er skoleuddannelsen?
Grundforløbet varer normalt 10 uger. Hovedforløbet varer 19,5 uger fordelt på flere 
skoleperioder.

Hvor foregår skoleuddannelsen?
På en skole med erhvervsuddannelser inden for transport. Du kan finde en 
oversigt over alle transportskoler med erhvervsuddannelser på TURs hjemmeside 
www.tur.dk.



Eksempler på fag lærlingen skal gennemgå
Trin 1:
Førstehjælp/brand – arbejdsmiljø – naturfag – dansk – arbejdsmarkedsforhold 
– arbejdsmiljø – IT – kørekort B – kørekort D-EP – national turistbuskørsel – kon-
flikthåndtering – sprog og kultur – samfundsfag – kørselmed specielle busser 
– kørselmed 3-akslede dobbeltdækkerbusser – rengøring og vedligeholdelse af 
busser – fremmedsprog – sundhed – grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Trin 2:
Kørekort D/E – international turistbuskørsel – ledelse af bus grupperejse – IT–
samfundsfag – fremmedsprog – befordring af bevægelseshæmmede m.m.

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?
Der skal udfyldes et ansøgningsskema, hvori virksomheden skal redegøre for, 
hvilket materiel, der arbejdes med, hvilke transporttyper der udføres samt visse 
andre forhold i virksomheden. Skemaet kan downloades på TURs hjemmeside: 
www.tur.dk, eller fås ved henvendelse til nærmeste erhvervsskole, som også vil 
være behjælpelig med at udfylde skemaet.

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?
Lærekontrakt mellem virksomhed og lærling kan indgås efter grundforløb, men 
kan også indgås på et tidligere tidspunkt, hvis uddannelsen f.eks. påbegyndes med 
praktik. Når lærekontrakten er indgået, er der en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Hvad koster det?
Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Lærlingen får også løn under  
skoleophold. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer virksomheden  
ca. kr. 2.450 pr. skoleuge i gennemsnit i uddannelsen (sats 2013).

Helbredskrav?
I forbindelse med erhvervelse af kørekort og certifikater kan der være særlige krav 
til helbred. Kontakt evt. skolen for nærmere oplysning. 

Alderskrav?
Eleven skal være fyldt 21 år inden første skoleperiodes afslutning. 

Yderligere oplysninger
Henvendelse til nærmeste erhvervsskole med transportuddannelser eller til TUR.
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