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Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af  

 
Buschauffører i kollektiv trafik 

 

Virksomhedens navn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon: 

  

Virksomhedens adresse:  E-mail: 

Kontaktperson___________________________________________________________   

Virksomheden ønskes godkendt til uddannelse af ___ lærling(e) ad gangen. 

Medlem af følgende arbejdsgiverorganisation: 

  DI/AKT      Dansk Erhverv        TA           Anden (hvilken):  _______________ 

På hvilken skole forventes lærlingen(e) at blive tilmeldt:  ______________________________________ 

Har lærlingens kontaktperson gennemført kurset ”Praktikvejledning af EUD-elever/lærlinge” eller 
”Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere i transportbranchen”?  

 Ja  Nej 
 
 
Oplysninger om virksomhedens busser og driftsmateriel (indsæt antal) 
  Reg. Rutebusser, fra 10 til 17 personer: ______ 

Reg. Rutebusser med 18 eller flere personer: ______ 
  Reg. Handicapbusser, mellem 5 og 10 personer: ______ 
  Reg. Handicapbusser, over 10 personer: ______ 
  Reg. Påhængsvogn til bus: ______ 
  3-akslede lange busser:  ______ 
  3-akslede dobbeltdækkerbusser: ______ 
  Andet: ______________________________________ 
 
Beskrivelse af virksomhedens kørselstype (sæt kryds) 
  Rutekørsel, almindelig, lokal: ______ 
  Rutekørsel, national:  ______ 
  Rutekørsel, international: ______ 
  Speciel rutekørsel: ______ 
 Bestillingskørsel: ______ 
  Handicapbefordring: ______ 
  Andet: ______________________________________ 
 

mailto:tur@tur


 
Virksomhedens ansatte:                                                                                                                      (antal) 
  Turistbuschauffører: ______ 
  Rutebilchauffører ______ 
  Administration: ______ 
  Værksted/plads: ______ 
 
Grundlæggende funktioner i virksomheden: 
 
Disse funktioner skal indgå i lærlingens praktiske uddannelse: 
Introduktion til virksomheden og virksomhedens arbejdsopgaver Ja  Nej  
Erhvervsmæssig personbefordring med busser registreret til mere end 9 pers. Ja  Nej  
Rutebilkørsel      Ja  Nej  
Kundebetjening   Ja  Nej  
 
Af disse funktioner skal mindst 2 indgå i lærlingens praktiske uddannelse:  
Handicapkørsel   Ja  Nej  
Indrapportering/udfærdige fejlmeldinger vedr. køretøj Ja  Nej  
Anvendelse af køreplaner, zone-og taksttabeller Ja  Nej  
 
 
Særlige funktioner i virksomheden: 
Som led i den praktiske uddannelse skal der indgå særlige funktioner. Markér hvilke funktioner, der 
forefindes i virksomheden. 
 
Udfyldelse og kontrol af transportordre, kørselsrapporter, ugesedler,  
lønspecifikationer og andre grundlæggende, administrative rutiner       Ja     Nej  
Vedligeholdelse af bus (drift- og vedligeholdelseseftersyn)  Ja  Nej  
Orientering og vejledning af passagerer via mikrofon og højtaler Ja  Nej  
Betjening af hydraulisk-/elektr. hjælpeudstyr (f.eks. lift)  Ja  Nej  
Kørsel med påhængskøretøj  Ja  Nej  
International kørsel  Ja  Nej  
Chauffør i selvstyrende-/selvfungerende linjeenheder Ja  Nej  
Anvendelse af kommunikationsudstyr (mikrofon, radio, mobiltelefon) Ja  Nej  
Billettering på dansk  Ja  Nej  
Billettering på fremmedsprog   Ja  Nej  
Befordring af bevægelseshæmmede   Ja  Nej  
Kørsel med specielle busser (3-akslede lange, dobbeltdækker el. ledbusser)  Ja  Nej  
Daglige rengøring af rutebil  Ja  Nej  
Andet: ______________________________________ 
 
 
 
 
Arbejdsgiverens kontaktperson:  Arbejdstagerens kontaktperson: 
(SKRIV MED BLOKBOGSTAVER)  (SKRIV MED BLOKBOGSTAVER) 
  (Tillidsrepræsentant eller anden medarbejder uden ledelsesansvar) 
 
Navn:                                                             _ Navn:  _____________________________________  
 
Stilling:                                                             Stilling: _____________________________________  
 
 
Den           /          20  Den           /          20 
 
 
 
                                                                           _________________________________ 
Arbejdsgiverens underskrift  Arbejdstagerens kontaktperson underskrift 
(Se vejledning, pkt. 7)                                                                                  (Se vejledning, pkt. 7)



  
 

Transporterhvervets Uddannelser - TUR 
 
 
Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge 
under uddannelse som Buschauffør i kollektiv trafik i henhold til Undervisningsministe-
riets bekendtgørelse nr. 211 af 08/03/2016  
 

Generelle kriterier for godkendelse 
Virksomhedens arbejdsområde skal være så alsidigt, at lærlingen kan opnå rutine i de arbejds-
discipliner og -processer, som er nævnt i praktikreglerne. 
 

Virksomheden skal kunne sikre, at lærlingen, specielt i den indledende del af praktikuddannel-
sen, er under sagkyndigt opsyn og modtager kyndig vejledning. Dette gælder også når nye 
arbejdsfunktioner skal indøves senere i den praktiske del af uddannelsen. 
 

Specifikke kriterier for godkendelse 
Virksomheden skal omfatte de grundlæggende funktioner. Hvis dette ikke er tilfældet, kan en 
godkendelse være betinget af, at lærlingen modtager supplerende uddannelse i en anden virk-
somhed, enten i kombination (hvor 2 eller flere virksomheder deles om uddannelsesforløbet) 
eller ved en udstationering (hvor den uddannelsesansvarlige virksomhed udstationerer 
lærlingen i en bestemt periode med et bestemt uddannelsesformål). 
 
Den supplerende praktikundervisning kan også foregå på en skole. Dette skal i så fald aftales 
med TUR og skolen. 
 
Som led i den praktiske uddannelse i virksomheder skal der indgå særlige funktioner i op-
læringen. Alle de særlige funktioner og færdigheder skal indgå i praktikuddannelsen, når 
udstyret eller funktionen forefindes i praktikvirksomheden. 
 

Andre kriterier for godkendelse 
 

• Virksomhedens samlede totale bemanding/arbejdsstyrke må ikke være på mindre end 5 
personer i gennemsnit pr. år, heraf mindst 3 ansatte buschauffører. 

 

• Virksomhedens materiel skal kunne betegnes som nyere og være i velholdt stand. 
 

Antallet af lærlinge - mulighed for flere lærlinge 
Hvis virksomheden opfylder kriterierne ovenfor, kan virksomheden godkendes til at uddanne 1 
lærling ad gangen. Hvis virksomheden ønsker at uddanne flere lærlinge samtidigt, skal 
følgende kriterier være opfyldt: 
 

• For hver yderligere 2 ansatte buschauffører kan virksomheden godkendes til yderligere 
1 lærling. 

 

• Antallet af lærlinge skal være i et sådant forhold til antallet af busser, at det kan sikres, 
at hver lærling i sin uddannelsestid kan opnå rutine i kørsel og betjening af busser. 

 

 
 
 
 



Regler for gennemførelse af uddannelsen 
 

1. Der udarbejdes en uddannelsesplan for lærlingens praktiske oplæring i virksomheden, og 
som orientering sendes en kopi af planen til TUR. Der udpeges én eller flere oplæringsan-
svarlige for de forskellige funktioner. Disse personer har til opgave at rådgive og bistå lær-
lingen under oplæringen. 

 

2. Der skal i virksomheden til stadighed være medarbejdere, der behersker de grundlæggen-
de funktioner, som lærlingen skal gennemgå som et led i den praktiske del af uddannelsen. 

 

3. Skolen fremsender en vejledning til virksomheden om skoleuddannelsen efter hver 
skoleperiode. 
Skolen har udarbejdet en undervisningsplan for hver skoleperiode, som lærlinge gennem- 
går. Den kan rekvireres fra skolen. 

4. Når praktikuddannelsen er ved at være afsluttet, sender virksomheden en afsluttende 
praktikerklæring til TUR som markering af, at uddannelsens praktiske del er gennemført 
efter reglerne. 
Praktikerklæringen er en forudsætning for, at der kan udstedes svendebrev til lærlingen. 

 

Andre bestemmelser 
 
5. Virksomheden godkendes for en periode af 5 år, dog således, at godkendelsen skal tages 

op til vurdering, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens drift. 
 

6. Ved ejerskifte skal godkendelsen overføres til ny ejer, hvis der er lærlinge i virksomheden 
og driftsforholdene er uforandrede. Et ejerskifte skal meddeles TUR. 

 

7. Som led i en styrkelse af samarbejdet omkring uddannelsen af lærlinge, udpeges der 
ansvarlige for uddannelsen fra henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagerside. Disse 
personer deltager i vurderingen af den uddannelsesplan, som virksomheden anvender. 

 Arbejdsgiverens kontaktperson: Der anføres kun ét navn, hvis personen er en anden end 
den, som tegner virksomheden med sin underskrift. 
Arbejdstagernes kontaktperson: I større virksomheder vil det normalt være tillidsrepræsen-
tanten. I mindre virksomheder kan kontaktpersonen være en kompetent medarbejder. 

 

 NB: Arbejdstagernes kontaktperson skal underskrive. 
 

8. TUR - eller det lokale uddannelsesudvalg (LUU) efter bemyndigelse - kan besigtige 
virksomheden i forbindelse med godkendelsen. 

 

9. TUR kan som fagligt udvalg efter ansøgning dispensere fra de regler, der er fastsat denne 
vejledning.  

 

 

For yderligere oplysninger og lovgrundlag kan henvises til bekendtgørelse af lov om erhvervs-
uddannelser, LBK 789 af 16/06/2015 § 31, 32, 42, 46 og 47 samt bekendtgørelse nr. 26 af 
15/1/1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder. 
 
 
København, den 8. marts 2016 
 
Kim Poder  
Formand for brancheudvalget for personbefordring, TUR 
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