
Meritvejen - for erfarne i 
transportbranchen

lager - lufthavn - vejgodstransport - redder - personbefordring

Meritvejen er for de erfarne medarbejdere i 
transportbranchen og har til formål at gøre det 
muligt at blive faglært og få svendebrev uden at 
skulle starte helt forfra. 

For at kunne gå meritvejen skal du:
•	 Være fyldt 25 år
•	 Have minimum 4 års relevant erfaring  

inden for branchen
•	 Deltage på kursus med varighed på 1-3 

dage, som skal give skolen et billede af, 
hvilke færdigheder du har. Dette kaldes 
også en meritvejsafklaring.

•	 Indgå en uddannelsesaftale med en  
virksomhed, der er godkendt af TUR. 
Uddannelsesaftalen vil normalt have en 
varighed på 4-12 måneder, hvoraf skole-
undervisningen normalt varer mellem 4 og 
15 uger.

Du kan få merit for:
•	 Kørekort og certifikater
•	 Relevante kurser, f.eks. gennemførte AMU 

kurser

•	 Fag som du i forbindelse med anden  
relevant uddannelse har gennemført 

•	 Arbejdserfaring, som du har fået ved  
eksempelvis sidemandsoplæring 

•	 Relevante kvalifikationer opnået i fritids-
livet, herunder foreningsarbejde eller fagligt 
arbejde

Meritvejsafklaringen er lavet, så det helt præcist 
afklares, hvilke færdigheder du har, og hvad du 
kan få godskrevet. Når det er på plads, laves 
der en oversigt og tidsplan over dit resterende 
uddannelsesforløb.

Mens din uddannelsesaftale er gældende,  
veksler du mellem almindeligt arbejde i virk-
somheden og skoleperioder, hvor du vil mod-
tage den undervisning, som er nødvendig for 
dig.

Ved lærekontraktens indgåelse fastsættes der en 
timeløn, som skal gælde, mens du er på skole-
bænken. Når du arbejder i virksomheden, vil du 
modtage samme løn, som du plejer.



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

TUR – Transporterhvervets Uddannelser, Bygmestervej 5,1.
2400 København NV – Tlf.: 35 87 87 00
E-mail: tur@tur.dk – www.tur.dk

Hvor lang er uddannelsen i alt?
Uddannelsesaftalens periode vil normalt vare 4-12 måneder. Varigheden afhænger 
af, hvor meget man kan få godskrevet.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?
Lærlingen har i løbet af de 4-12 måneder et antal skoleperioder. Når lærlingen ikke 
er på skole, skal lærlingen møde i virksomheden.

Hvor lang er skoleuddannelsen?
Skoleuddannelsens varighed varierer fra lærling til lærling. Varigheden kan variere 
fra 4-15 uger, og vil blive fastlagt ved lærlingens gennemførelse af meritvejs-
afklaringen.

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.

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?
Virksomheden skal ansøge TUR om at blive godkendt til at have lærlinge. 
Det foregår elektronisk via TURs hjemmeside: www.tur.dk

Hvornår og hvordan indgås uddannelsesaftalen?
Uddannelsesaftalen indgås mellem virksomhed og medarbejder, når meritvejs-
afklaringen er gennemført.

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


