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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

Elevtypesamling: Ungdom og EUV3

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter 

og være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan redegøre for enkle samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling

01-08-2019 og fremefter

 7 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på internationaliseringens betydning for Danmark, herunder inddrage 

EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling, samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere

01-08-2019 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i 

et internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 8 anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner. 01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven redegøre for og diskutere enkle samfundsmæssige problemstillinger i forskellige medier. 01-08-2019 og fremefter

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 8 Eleven kan referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter 

samt være bevidst om andres holdninger og argumenter

01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven kan identificere enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den 

aktuelle samfundsudvikling

01-08-2019 og fremefter

 10 Eleven kan identificere enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige 

virksomheder

01-08-2019 og fremefter

 11 Eleven kan være bevidst om egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system

01-08-2019 og fremefter

 12 Eleven kan bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde 01-08-2019 og fremefter

 13 foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier for at identificere forskellige 

mediers betydning for samfundsdebatten

01-08-2019 og fremefter

Øvrige
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

5499 Konflikthåndtering, sprog og kultur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation.

01-07-2008 og fremefter

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

uhensigtsmæssige konflikter.

01-07-2008 og fremefter

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

helbredet.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven er opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald. 01-07-2008 og fremefter

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

sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne.

01-07-2008 og fremefter

 6 Eleven kan identificere kulturbetingede normer og forventninger samt kommunikere i et letforståeligt sprog. 01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

5503 National turistbuskørsel og ny teknologi

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt udføre turistbuskørsel i Danmark. 01-07-2008 og fremefter

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

kan yde en kvalificeret kundeservice.

01-07-2008 og fremefter

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

bussen.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

5522 Køreuddannelse B, 1,5 uge til personbefordring

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-07-2008 og fremefter

 2 Prøven skal bestås. 01-03-2010 og fremefter

6207 Køreuddannelse, kategori D-ep

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2010 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2010 og fremefter

11167 International turistbuskørsel&ledelse af busgruppe

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter relevant jobintroduktion, selvstændigt udføre turistbuskørsel i Europa. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan servicere passagerer ud fra specifikke kørselsopgaver samt befordre passagerer under overholdelse af 

gældende lovgivning i de lande, som kørslen omfatter.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan, med udgangspunkt i virksomhedens chaufførhåndbog, anvende præsentationsteknikker til introduktion af 

bussens indretning og turens forløb samt udføre sikkerhedsinstruktion for passagererne inden turen starter.

01-08-2015 og fremefter

 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.

01-08-2015 og fremefter

12079 Grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

8,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

8,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med 

henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af 

køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 14 på baggrund af mindst 8 

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

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

01-08-2015 og fremefter

17791 Offentlig servicetrafik 1+2+3

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan redegøre for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt regelsættet om 

offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige 

handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske 

og psykiske situation.

Eleven kan befordre passagerer med behov for supplerende ilt, sikkert og professionelt.

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

passagerer.

Eleven kan reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende 

almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr.

Eleven kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til 

befordring af fysisk handicappede passagerer.

Eleven kan betjene trappemaskine, hydraulisk lift i køretøjer og foretage fastspænding af kørestol og handicappede korrekt 

og professionelt under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse.

Eleven kan kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til dennes specielle fysiske og 

psykiske situation.

01-08-2020 og fremefter

19339 Kørsel med særlige grupper og med specielle busser

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige 

karaktertræk og ageren i befordringsmæssige sammenhænge og kan, på baggrund af forståelse for forskellige 

passagergruppes kendetegn og adfærdsmønstre samt viden om myndigheders ageren og gruppepsykologi (5 dage) 

- udføre målrettet og serviceorienteret kundeservice.   

- aflæse, vurdere og håndtere passagergruppers adfærd og sikkerhed 

- medvirke ved håndtering af passagerer i særlige situationer, herunder trafikuheld, naturkatastrofer ol. 

- anvende relevante kommunikationskanaler i forbindelse med specielle situationer.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med specielle busser med baggrund i praktisk undervisning, vurdere 

vej-, vejr- og trafikforhold, samt de risici, der er ved kørsel med specielle busser, herunder med min. 3-akslede 

dobbeltdækkerbusser, busser på min. 12 meter og evt. el-busser og kan, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og 

sikkerhedssystemer, foretage eftersyn af specielle busser, som chaufføren har ansvar for (3 dage).

01-08-2020 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

19341 Ren- og vedligehold, fødevarehygiejne turistbus

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på grundlag af datablade og instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde 

busser ind- og udvendigt. 

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

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

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de 

relevante branchekoder.  

Eleven kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske 

overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. 

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. 

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

udbrud og produktionsovervågning. 

Eleven kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg 

af fødevarer. 

Eleven kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af 

kontrolresultater.

01-08-2020 og fremefter

19342 Sundhed, bagagehåndtering, ergonomi, turistbus

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.  

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.  

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. 

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

Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan ud fra køretøjets dokumenter aflæse og udregne køretøjets vægte og akseltryk, hvilket har betydning for 

køreegenskaberne og trafiksikkerheden. 

Eleven kan ud fra gældende lovgivning for køretøjet, fordele bagagevægten, under hensyntagen til vægtfordeling 

Eleven kan ud fra sikkerhedsmæssige og trafikale hensyn planlægge af- og pålæsning af bagage, samt medtage disse 

hensyn i praktisk udførelse. 

Eleven har kendskab til de forskellige forsikringsforhold omhandlende bagage. 

Eleven har kendskab til forebyggelse og rapportering af mulig smugling i bagagen. 

Eleven har kendskab til kroppens opbygning og kan ud fra ergonomiske overvejelser foretage løft og håndtering af bagage. 

Eleven har kendskab til den fysiske belastning af kroppen i forbindelse med løft og håndtering af bagage. 

Eleven har kendskab til Arbejdstilsynets gældende vejledning omhandlende løft, træk og skub. 

Eleven har gennemført ovennævnte punkter 1. - 8. i praktiske øvelser i undervisningen.

01-08-2020 og fremefter



Udskrevet den 27-07-2020

Side 6 af 89Uddannelsesordning for 385 Turistbuschauffør (version 1)

Turistbuschauffør

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

19343 Internat forhold, studietur, faglig spec turistbus

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på: 

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche,  

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,  

- arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold, 

- andre og særegne kulturforhold. 

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale turistbuschauffør samt dokumentere opdateret viden 

om regler, forskrifter, lovgivning m.m.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

12559 Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopg

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver efter instruktion. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven får et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante 

arbejdsmiljømæssige forhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven instrueres i udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer. 01-08-2015 og fremefter

12562 Medtænke begrebet sundhed ifm. Personbefordring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven anvender sin viden om sundhed i sin hverdag. 01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

12566 Befordre bevægelseshæmmede

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, opnår eleven rutine i befordring af 

bevægelseshæmmede passagerer, herunder øver eleven brug af den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, 

såsom kørestol, transportstol, albuestokke, gangstativ mv.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven øver fastgørelse af kørestole i køretøjer, anvendelse af lift, slisk samt andet hjælpeudstyr. 01-08-2015 og fremefter

 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.

01-08-2015 og fremefter

12573 Kørsel med særlige grupper

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører erhvervsmæssig personbefordring med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige 

karaktertræk og ageren i befordringsmæssige sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven udfører målrettet kundeservice og udviser korrekt personlig fremtræden under hensynstagen til individuelle 

passagergrupper og særlige situationer.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven samarbejder og anvender relevante kommunikationskanaler i forbindelse med specielle situationer. 01-08-2015 og fremefter

12641 Personbefordring med stor personbil, turist

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører erhvervsmæssig personbefordring med bus med plads til flere end 17 passagerer. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kører med turistbusser af forskellig indretning og med forskelligt udstyr. 01-08-2015 og fremefter

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

kunderne.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

12644 Kommunikere med passagererne, turist

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kommunikerer med passagererne ud fra de spørgsmål passagererne stiller. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven orienterer passagererne om bussen, dens sikkerhedsudstyr og den planlagte tur. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven betjener mikrofonen professionelt. 01-08-2015 og fremefter

12647 Kommunikere med passagererne på et fremmed sprog

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kommunikerer med passagererne ud fra de spørgsmål passagererne stiller på mindst ét af de europæiske 

hovedsprog.

01-08-2015 og fremefter

12649 Planlægge og gennemføre en national turistbustur

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven planlægger en national turistbustur og gennemfører den på en sikker og behagelig måde for passagererne. 01-08-2015 og fremefter

12650 Udføre den daglige rengøring af turistbus

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven varetager den daglige oprydning og rengøring såvel ind- som udvendigt. 01-08-2015 og fremefter

12651 Forhandle med leverandør i udlandet

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilrettelægger en international turistbustur, og prøver i den anledning at få aftaler på plads om overnatning, 

spisesteder og besøg ved seværdigheder.

01-08-2015 og fremefter

12652 Gennemf. turistbustur i udl. som enechauffør

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven udfylder alle relevante transportpapirer, betaler kontant og med kreditkort, samt foretager afrapportering og 

afregning ved hjemkomst til garage.

01-08-2015 og fremefter

12653 Gennemføre en int. turistbustur i en 3-akslet dobb

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

12654 Håndtering af fødevarer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven håndterer og opbevarer fødevarer korrekt og er ansvarlig for salg og servicering af mad til passagerer i forbindelse 

med gennemførelse af international turistbustur.

01-08-2015 og fremefter

12657 Bagagehåndtering

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven håndterer bagage under hensyn til ergonomiske principper, korrekt vægtfordeling og betydning for trafiksikkerheden. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven planlægger af- og pålæsning af bagage og medtænker dette i praktisk udførelse. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt 

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter

Grundfag:

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Turistbuschauffør

Kompetencemål

15775 Komp-mål, Turistbuschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 24 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en 

rationel og defensiv kørselsmåde samt udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til 

personbefordring i kollektiv trafik, og skal erhverve kørekort til kategori B samt kørekort til kategori D til erhvervsmæssig 

personbefordring.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for turistbuskørsel ud fra kendskab til regler for arbejdsforhold, 

arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler samt vagtplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan håndtere og placere bagage efter ergonomiske principper og under hensyn til korrekt vægtfordeling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan håndtere fødevarer svarende til reglerne i certifikatuddannelsen i fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens 

regler inden ophævelsen pr. 1. november 2014.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre daglig rengøring og driftstilsyn af turistbus, herunder indberetning af fejl og skader. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan håndtere og afværge konflikter. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan kommunikere med passagerer på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for 

andre menneskers forskellige kulturelle, sproglige og etniske baggrunde.

01-08-2015 og fremefter

 25 Eleven kan inddrage relevant viden om sundhed i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan udføre turistbuskørsel såvel nationalt som internationalt. 01-08-2015 og fremefter

 28 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan befordre særlige grupper med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige karaktertræk og ageren i 

befordringsmæssige sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan, på baggrund af sin viden om lovgrundlaget for offentlig servicetrafik, trafikselskabers virke og servicekrav 

samt ordninger for befordring af borgere med forskellige behov, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige 

servicetrafik.

01-08-2015 og fremefter

 18 Eleven kan befordre sygdoms- og alderssvækkede passagerer korrekt og under hensyn til den enkeltes fysiske og 

psykiske situation.

01-08-2015 og fremefter

 19 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.

01-08-2015 og fremefter

 31  Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; erhvervsmæssig kørsel, jf. 

kvalifikationsuddannelse til persontransport i mindre køretøjer, offentlig servicetrafik og kørsel med påhængskøretøj.

01-08-2018 og fremefter

 30 Eleven kan selvstændigt lede en turistbustur ud fra viden om gruppers adfærd på turistbusrejser. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan udføre turistbuskørsel med minimum. 3-akslede dobbeltdækkerbusser i Europa, herunder udfylde relevante 

papirer med relation til bus, passagerer og chauffør.

01-08-2015 og fremefter

 23 Eleven kan udføre kundeservice over for passagerer og særlige grupper. 01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

Afsluttende prøve

15176 Afsl.prv Turistbuschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv Turistbuschauffør 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

11155 Mentoruddannelse for buschauffører

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, aktiv lytning, samarbejde, konfliktløsning og konstruktiv 

feedback, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan, på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, aktiv lytning, samarbejde, konfliktløsning og konstruktiv 

feedback, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende viden om menneskers sociale, kulturelle og etniske forskelligheder, der kan have indflydelse på 

arbejdsmiljøet

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan, på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved 

tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed 

og skole.

01-08-2015 og fremefter

11248 Køreuddannelse kat. B 1,5 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-05-2015 og fremefter

 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.

01-05-2015 og fremefter

 3 Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer. 01-05-2015 og fremefter

 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.

01-05-2015 og fremefter

 5 Uddannelsen kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse jf. 01-05-2015 og fremefter

 6 Trafikstyrelsens regler. 01-05-2015 og fremefter

43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode



Udskrevet den 27-07-2020

Side 16 af 89Uddannelsesordning for 385 Turistbuschauffør (version 1)

Turistbuschauffør

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 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.

01-07-2011 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

44722 Køre- og hviletidsregler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

45075 Brug af diagramark og kontrolapparat

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

14-05-2007 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

 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.

01-07-2011 og fremefter

45288 Billettering og kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

 2  Arbejdet omfatter korrekt udstedelse af billetter samt afregning over for virksomheden, hvilket foregår efter anvisninger 

fra vognmand og trafikselskab.

01-07-2011 og fremefter

 3   Endelig kan deltageren gennemføre en god og kompetent kundebetjening samt en korrekt mikrofonbetjening i forbindelse 

med kørslen.

01-07-2011 og fremefter

45311 Kørsel med vogntog, kategori D/E

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, føre vogntog, kategori D/E, samt forestå forebyggende vedligehold af vogntog, 

herunder udbedre mindre driftsfejl.

01-08-2015 og fremefter

 2     Endvidere kan deltageren udføre fagligt relaterede opgaver, under hensyntagen til gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø-, 

og forsikringsbestemmelser.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i 

forhold til eget arbejde.

14-05-2007 og fremefter

 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.

14-05-2007 og fremefter

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

med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

14-05-2007 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

03-04-2006 og fremefter

 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.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

45646 Organisation og samarbejde i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-01-2015 og fremefter

 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.

01-01-2015 og fremefter

45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-06-2010 og fremefter

 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.

01-06-2010 og fremefter

45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-05-2015 og fremefter

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

virksomhed og skole.

01-05-2015 og fremefter

 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.

01-05-2015 og fremefter

 4 lign. 01-05-2015 og fremefter
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46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

 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.

01-07-2011 og fremefter

47120 Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), 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 

kørselssituationer, der kan omfatte 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.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i kontrolleret og hensigtsmæssigt kørsel i situationer, som retter 

sig mod deltagerens brancheområde.

01-08-2015 og fremefter

47121 Defensiv kørsel og manøv. m. high fidelity simul.

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), 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.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i 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.

01-08-2015 og fremefter
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47122 Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og 

hensyntagen til miljø.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i energirigtig kørsel, hvor brændstofforbruget optimeres i forhold til 

deltagerens tidligere kørselsmønster.

01-08-2015 og fremefter

 3      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.

01-08-2015 og fremefter

47124 Energi. kørsel - person, m. low fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har, efter gennemført uddannelse og praktiske øvelser i en desktop kørselssimulator (low fidelity) for køretøjer under 

3500 kg, 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.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en desktop kørselssimulator (low fidelity), 

betjene køretøjer under 3500 kg, således at der sker en løbende forbedring af brændstofudnyttelsen, med deraf afledt 

minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og hensyntagen til miljø.

01-08-2015 og fremefter

 3      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i energirigtig kørsel, hvor brændstofforbruget optimeres i forhold 

deltagerens tidligere kørselsmønster.

01-08-2015 og fremefter

47874 Introduktion til offentlig servicetrafik

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt har 

viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere 

med forskellige behov.

15-07-2016 og fremefter

 2  Eleven har kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige 

servicetrafik.

15-07-2016 og fremefter
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48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige 

handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske 

og psykiske situation.

15-07-2016 og fremefter

 2   På baggrund af sin viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe 

passagerer sikkert og professionelt.

15-07-2016 og fremefter

 3   Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og 

evt.

15-07-2016 og fremefter

 4  anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj. 15-07-2016 og fremefter

48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, 

betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring 

i køretøj indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer.

15-07-2016 og fremefter

 2      Eleven kan betjene trappemaskiner, hydraulisk lift i køretøjer samt foretage fastspænding af kørestole og handicappede 

korrekt og professionelt, under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse.

15-07-2016 og fremefter

 3      Endelig kan deltageren kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle 

fysiske og psykiske situation.

15-07-2016 og fremefter

 4 15-07-2016 og fremefter

48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-08-2018 og fremefter

 2   Eleven kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til 

passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til 

deres specielle fysiske og psykiske situation.

01-08-2018 og fremefter
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 3   Eleven har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk. 01-08-2018 og fremefter

 4   Endvidere kan chaufføren, på baggrund af sin kundeforståelse og viden om kommunikation og ergonomi, assistere 

passagererne korrekt.

01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter
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48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i 

regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt 

limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for:    ·  Arbejdsret  ·  Færdselslovgivning  · 

 Arbejdsmiljø og ergonomi  ·  Befordring af særlige grupper  ·  Kundeservice  ·  Konflikthåndtering og kommunikation  · 

 Førstehjælp  ·  Taxilovgivning    Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser 

rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd.

30-01-2018 og fremefter

 2  Eleven udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr. 30-01-2018 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Kørselsdisponent

Øvrige

4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

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

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

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

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter
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4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 

2 eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende transporttekniske og ledelsesmæssige termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale. 01-08-2015 og fremefter

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 2 Eleven kan, på baggrund af indgående kendskab, anvende regneark til udregning af priser på differentierede 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan anvende relevante matematiske beregninger fx renteformler og fremskrivninger samt på rutineret niveau 

anvende analyser og modeller for optimering.

01-07-2017 og fremefter

 4 Eleven kan må rutineret niveau medvirke i transportrelaterede overslagsregninger for både nationale og internationale 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter

5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 4 Eleven kan på baggrund af indgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til 

virksomhedens transportydelser.

01-07-2017 og fremefter

 5 Eleven har kendskab til love og regler for national og international transport, herunder regler for markedsadgang, 

forsikringsforhold, borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for 

transportvirksomheder samt

øvrige forhold vedrørende godset/passager, køretøjet, chaufføren og vognmanden.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler i forbindelse med ajourføring omkring 

lovgivning.

01-07-2017 og fremefter
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5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

materiel.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel 

henseende.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til relevante former for informations- og kommunikationsteknologi inden for transportbranchen, som fx

Satellit kommunikation, GPS-systemer, flåde/ lagerstyringsprogrammer mv.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven har teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens 

logistik/ transportydelser indgår i.

01-07-2017 og fremefter

17793 Kvalitetsstyring, kunde, trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

leverandører, mv. 

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

01-08-2020 og fremefter

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

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

medarbejdere, indførelse af registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger mv.

Eleven kan medvirke til udarbejdelse og implementering af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, 

virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

5308 Benytte systemer t. styring af prod., info. og mat

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter systemer til styring af produkter, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter
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5309 Bistå med daglig drift og ledelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

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

ledelsesarbejde.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling 01-07-2008 og fremefter

5310 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

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

afdelinger i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

5311 Deltage i kvalitetsstyr. og optimering af proces.

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål



Udskrevet den 27-07-2020

Side 29 af 89Uddannelsesordning for 385 Turistbuschauffør (version 1)

Turistbuschauffør

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

15778 Komp-mål, Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 35 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en 

rationel og defensiv kørselsmåde samt udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til 

personbefordring i kollektiv trafik, og skal erhverve kørekort til kategori B samt kørekort til kategori D til erhvervsmæssig 

personbefordring.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for turistbuskørsel ud fra kendskab til regler for arbejdsforhold, 

arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler samt vagtplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan håndtere og placere bagage efter ergonomiske principper og under hensyn til korrekt vægtfordeling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan håndtere fødevarer svarende til reglerne i certifikatuddannelsen i fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens 

regler inden ophævelsen pr. 1. november 2014.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre daglig rengøring og driftstilsyn af turistbus, herunder indberetning af fejl og skader. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan håndtere og afværge konflikter. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan kommunikere med passagerer på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for 

andre menneskers forskellige kulturelle, sproglige og etniske baggrunde.

01-08-2015 og fremefter

 36 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 37 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 38 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan udføre turistbuskørsel såvel nationalt som internationalt. 01-08-2015 og fremefter

 39 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan befordre særlige grupper med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige karaktertræk og ageren i 

befordringsmæssige sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan, på baggrund af sin viden om lovgrundlaget for offentlig servicetrafik, trafikselskabers virke og servicekrav 

samt ordninger for befordring af borgere med forskellige behov, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige 

servicetrafik.

01-08-2015 og fremefter

 18 Eleven kan befordre sygdoms- og alderssvækkede passagerer korrekt og under hensyn til den enkeltes fysiske og 

psykiske situation.

01-08-2015 og fremefter

 19 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.

01-08-2015 og fremefter

 47  Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; erhvervsmæssig kørsel, jf. 

kvalifikationsuddannelse til persontransport i mindre køretøjer, offentlig servicetrafik og kørsel med påhængskøretøj.

01-08-2018 og fremefter

 41 Eleven kan selvstændigt lede en turistbustur ud fra viden om gruppers adfærd på turistbusrejser. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan udføre turistbuskørsel med minimum. 3-akslede dobbeltdækkerbusser i Europa, herunder udfylde relevante 

papirer med relation til bus, passagerer og chauffør.

01-08-2015 og fremefter

 23 Eleven kan udføre kundeservice over for passagerer og særlige grupper. 01-08-2015 og fremefter

 24 Eleven kan benytte systemer til styring af turistbuskørsel, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til logistik. 01-08-2015 og fremefter

 25 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.

01-08-2015 og fremefter

 26 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.

01-08-2015 og fremefter

 42 Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-07-2017 og fremefter

 43 Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-07-2017 og fremefter

 29 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 01-08-2015 og fremefter

 44 Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig 

fremtræden.

01-07-2017 og fremefter

 31 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-08-2015 og fremefter

 45 Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik blandt andet med henblik på 

videreuddannelse.

01-07-2017 og fremefter

 46 Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet med virksomhedens transportydelser i overensstemmelse med fastlagte regler for 

vejtransport.

01-07-2017 og fremefter

 34 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. 01-08-2015 og fremefter
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Afsluttende prøve

15190 Afsl.prv Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv Kørselsdisponent 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at definere, undersøge og vurdere 

komplekse faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver og/eller faglige 

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt, i samarbejde med andre og ud fra en refleksiv tilgang anvende og kombinere kompetencer inden 

for logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter

AMU-mål

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.



Udskrevet den 27-07-2020

Side 31 af 89Uddannelsesordning for 385 Turistbuschauffør (version 1)

Turistbuschauffør

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

03-04-2006 og fremefter

 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.

03-04-2006 og fremefter
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45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

Elevtypesamling: EUV 2

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter 

og være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan redegøre for enkle samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling

01-08-2019 og fremefter

 7 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på internationaliseringens betydning for Danmark, herunder inddrage 

EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling, samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere

01-08-2019 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i 

et internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 8 anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner. 01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven redegøre for og diskutere enkle samfundsmæssige problemstillinger i forskellige medier. 01-08-2019 og fremefter

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 8 Eleven kan referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter 

samt være bevidst om andres holdninger og argumenter

01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven kan identificere enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den 

aktuelle samfundsudvikling

01-08-2019 og fremefter

 10 Eleven kan identificere enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige 

virksomheder

01-08-2019 og fremefter

 11 Eleven kan være bevidst om egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system

01-08-2019 og fremefter

 12 Eleven kan bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde 01-08-2019 og fremefter

 13 foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier for at identificere forskellige 

mediers betydning for samfundsdebatten

01-08-2019 og fremefter

Øvrige
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

5499 Konflikthåndtering, sprog og kultur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation.

01-07-2008 og fremefter

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

uhensigtsmæssige konflikter.

01-07-2008 og fremefter

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

helbredet.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven er opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald. 01-07-2008 og fremefter

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

sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne.

01-07-2008 og fremefter

 6 Eleven kan identificere kulturbetingede normer og forventninger samt kommunikere i et letforståeligt sprog. 01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

5503 National turistbuskørsel og ny teknologi

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt udføre turistbuskørsel i Danmark. 01-07-2008 og fremefter

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

kan yde en kvalificeret kundeservice.

01-07-2008 og fremefter

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

bussen.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

6207 Køreuddannelse, kategori D-ep

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 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.

01-07-2010 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2010 og fremefter

11167 International turistbuskørsel&ledelse af busgruppe

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter relevant jobintroduktion, selvstændigt udføre turistbuskørsel i Europa. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan servicere passagerer ud fra specifikke kørselsopgaver samt befordre passagerer under overholdelse af 

gældende lovgivning i de lande, som kørslen omfatter.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan, med udgangspunkt i virksomhedens chaufførhåndbog, anvende præsentationsteknikker til introduktion af 

bussens indretning og turens forløb samt udføre sikkerhedsinstruktion for passagererne inden turen starter.

01-08-2015 og fremefter

 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.

01-08-2015 og fremefter

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med 

henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af 

køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 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. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

17791 Offentlig servicetrafik 1+2+3

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan redegøre for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt regelsættet om 

offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov.

01-08-2020 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 2 Eleven kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige 

handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske 

og psykiske situation.

Eleven kan befordre passagerer med behov for supplerende ilt, sikkert og professionelt.

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

passagerer.

Eleven kan reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende 

almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr.

Eleven kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til 

befordring af fysisk handicappede passagerer.

Eleven kan betjene trappemaskine, hydraulisk lift i køretøjer og foretage fastspænding af kørestol og handicappede korrekt 

og professionelt under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse.

Eleven kan kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til dennes specielle fysiske og 

psykiske situation.

01-08-2020 og fremefter

19339 Kørsel med særlige grupper og med specielle busser

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige 

karaktertræk og ageren i befordringsmæssige sammenhænge og kan, på baggrund af forståelse for forskellige 

passagergruppes kendetegn og adfærdsmønstre samt viden om myndigheders ageren og gruppepsykologi (5 dage) 

- udføre målrettet og serviceorienteret kundeservice.   

- aflæse, vurdere og håndtere passagergruppers adfærd og sikkerhed 

- medvirke ved håndtering af passagerer i særlige situationer, herunder trafikuheld, naturkatastrofer ol. 

- anvende relevante kommunikationskanaler i forbindelse med specielle situationer.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med specielle busser med baggrund i praktisk undervisning, vurdere 

vej-, vejr- og trafikforhold, samt de risici, der er ved kørsel med specielle busser, herunder med min. 3-akslede 

dobbeltdækkerbusser, busser på min. 12 meter og evt. el-busser og kan, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og 

sikkerhedssystemer, foretage eftersyn af specielle busser, som chaufføren har ansvar for (3 dage).

01-08-2020 og fremefter

19341 Ren- og vedligehold, fødevarehygiejne turistbus

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på grundlag af datablade og instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde 

busser ind- og udvendigt. 

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

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

01-08-2020 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 2 Eleven kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de 

relevante branchekoder.  

Eleven kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske 

overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. 

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. 

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

udbrud og produktionsovervågning. 

Eleven kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg 

af fødevarer. 

Eleven kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af 

kontrolresultater.

01-08-2020 og fremefter

19342 Sundhed, bagagehåndtering, ergonomi, turistbus

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.  

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.  

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. 

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

Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan ud fra køretøjets dokumenter aflæse og udregne køretøjets vægte og akseltryk, hvilket har betydning for 

køreegenskaberne og trafiksikkerheden. 

Eleven kan ud fra gældende lovgivning for køretøjet, fordele bagagevægten, under hensyntagen til vægtfordeling 

Eleven kan ud fra sikkerhedsmæssige og trafikale hensyn planlægge af- og pålæsning af bagage, samt medtage disse 

hensyn i praktisk udførelse. 

Eleven har kendskab til de forskellige forsikringsforhold omhandlende bagage. 

Eleven har kendskab til forebyggelse og rapportering af mulig smugling i bagagen. 

Eleven har kendskab til kroppens opbygning og kan ud fra ergonomiske overvejelser foretage løft og håndtering af bagage. 

Eleven har kendskab til den fysiske belastning af kroppen i forbindelse med løft og håndtering af bagage. 

Eleven har kendskab til Arbejdstilsynets gældende vejledning omhandlende løft, træk og skub. 

Eleven har gennemført ovennævnte punkter 1. - 8. i praktiske øvelser i undervisningen.

01-08-2020 og fremefter

19343 Internat forhold, studietur, faglig spec turistbus

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på: 

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche,  

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,  

- arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold, 

- andre og særegne kulturforhold. 

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

01-08-2020 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale turistbuschauffør samt dokumentere opdateret viden 

om regler, forskrifter, lovgivning m.m.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

12559 Introduktion til virksomheden og dennes arbejdsopg

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører simple arbejdsopgaver inden for almindeligt forekommende arbejdsopgaver efter instruktion. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven får et grundlæggende kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner, herunder relevante 

arbejdsmiljømæssige forhold.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen. 01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven instrueres i udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer. 01-08-2015 og fremefter

12562 Medtænke begrebet sundhed ifm. Personbefordring

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven anvender sin viden om sundhed i sin hverdag. 01-08-2015 og fremefter

12566 Befordre bevægelseshæmmede

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 I den udstrækning denne arbejdsfunktion indgår i virksomhedens arbejdsopgaver, opnår eleven rutine i befordring af 

bevægelseshæmmede passagerer, herunder øver eleven brug af den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, 

såsom kørestol, transportstol, albuestokke, gangstativ mv.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven øver fastgørelse af kørestole i køretøjer, anvendelse af lift, slisk samt andet hjælpeudstyr. 01-08-2015 og fremefter

 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.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

12573 Kørsel med særlige grupper

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører erhvervsmæssig personbefordring med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige 

karaktertræk og ageren i befordringsmæssige sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven udfører målrettet kundeservice og udviser korrekt personlig fremtræden under hensynstagen til individuelle 

passagergrupper og særlige situationer.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven samarbejder og anvender relevante kommunikationskanaler i forbindelse med specielle situationer. 01-08-2015 og fremefter

12641 Personbefordring med stor personbil, turist

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven udfører erhvervsmæssig personbefordring med bus med plads til flere end 17 passagerer. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kører med turistbusser af forskellig indretning og med forskelligt udstyr. 01-08-2015 og fremefter

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

kunderne.

01-08-2015 og fremefter

12644 Kommunikere med passagererne, turist

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kommunikerer med passagererne ud fra de spørgsmål passagererne stiller. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven orienterer passagererne om bussen, dens sikkerhedsudstyr og den planlagte tur. 01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven betjener mikrofonen professionelt. 01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

12647 Kommunikere med passagererne på et fremmed sprog

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kommunikerer med passagererne ud fra de spørgsmål passagererne stiller på mindst ét af de europæiske 

hovedsprog.

01-08-2015 og fremefter

12649 Planlægge og gennemføre en national turistbustur

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven planlægger en national turistbustur og gennemfører den på en sikker og behagelig måde for passagererne. 01-08-2015 og fremefter

12650 Udføre den daglige rengøring af turistbus

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven varetager den daglige oprydning og rengøring såvel ind- som udvendigt. 01-08-2015 og fremefter

12651 Forhandle med leverandør i udlandet

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilrettelægger en international turistbustur, og prøver i den anledning at få aftaler på plads om overnatning, 

spisesteder og besøg ved seværdigheder.

01-08-2015 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

12652 Gennemf. turistbustur i udl. som enechauffør

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven udfylder alle relevante transportpapirer, betaler kontant og med kreditkort, samt foretager afrapportering og 

afregning ved hjemkomst til garage.

01-08-2015 og fremefter

12653 Gennemføre en int. turistbustur i en 3-akslet dobb

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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

01-08-2015 og fremefter

12654 Håndtering af fødevarer

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven håndterer og opbevarer fødevarer korrekt og er ansvarlig for salg og servicering af mad til passagerer i forbindelse 

med gennemførelse af international turistbustur.

01-08-2015 og fremefter

12657 Bagagehåndtering

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven håndterer bagage under hensyn til ergonomiske principper, korrekt vægtfordeling og betydning for trafiksikkerheden. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven planlægger af- og pålæsning af bagage og medtænker dette i praktisk udførelse. 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt 

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter

Grundfag:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Turistbuschauffør

Kompetencemål

15775 Komp-mål, Turistbuschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 24 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en 

rationel og defensiv kørselsmåde samt udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til 

personbefordring i kollektiv trafik, og skal erhverve kørekort til kategori B samt kørekort til kategori D til erhvervsmæssig 

personbefordring.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for turistbuskørsel ud fra kendskab til regler for arbejdsforhold, 

arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler samt vagtplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan håndtere og placere bagage efter ergonomiske principper og under hensyn til korrekt vægtfordeling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan håndtere fødevarer svarende til reglerne i certifikatuddannelsen i fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens 

regler inden ophævelsen pr. 1. november 2014.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre daglig rengøring og driftstilsyn af turistbus, herunder indberetning af fejl og skader. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan håndtere og afværge konflikter. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan kommunikere med passagerer på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for 

andre menneskers forskellige kulturelle, sproglige og etniske baggrunde.

01-08-2015 og fremefter

 25 Eleven kan inddrage relevant viden om sundhed i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan udføre turistbuskørsel såvel nationalt som internationalt. 01-08-2015 og fremefter

 28 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan befordre særlige grupper med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige karaktertræk og ageren i 

befordringsmæssige sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan, på baggrund af sin viden om lovgrundlaget for offentlig servicetrafik, trafikselskabers virke og servicekrav 

samt ordninger for befordring af borgere med forskellige behov, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige 

servicetrafik.

01-08-2015 og fremefter

 18 Eleven kan befordre sygdoms- og alderssvækkede passagerer korrekt og under hensyn til den enkeltes fysiske og 

psykiske situation.

01-08-2015 og fremefter

 19 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.

01-08-2015 og fremefter

 31  Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; erhvervsmæssig kørsel, jf. 

kvalifikationsuddannelse til persontransport i mindre køretøjer, offentlig servicetrafik og kørsel med påhængskøretøj.

01-08-2018 og fremefter

 30 Eleven kan selvstændigt lede en turistbustur ud fra viden om gruppers adfærd på turistbusrejser. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan udføre turistbuskørsel med minimum. 3-akslede dobbeltdækkerbusser i Europa, herunder udfylde relevante 

papirer med relation til bus, passagerer og chauffør.

01-08-2015 og fremefter

 23 Eleven kan udføre kundeservice over for passagerer og særlige grupper. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve

15176 Afsl.prv Turistbuschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv Turistbuschauffør 01-08-2015 og fremefter
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Øvrige

11155 Mentoruddannelse for buschauffører

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, aktiv lytning, samarbejde, konfliktløsning og konstruktiv 

feedback, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan, på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, aktiv lytning, samarbejde, konfliktløsning og konstruktiv 

feedback, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende viden om menneskers sociale, kulturelle og etniske forskelligheder, der kan have indflydelse på 

arbejdsmiljøet

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan, på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved 

tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed 

og skole.

01-08-2015 og fremefter

11248 Køreuddannelse kat. B 1,5 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-05-2015 og fremefter

 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.

01-05-2015 og fremefter

 3 Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer. 01-05-2015 og fremefter

 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.

01-05-2015 og fremefter

 5 Uddannelsen kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse jf. 01-05-2015 og fremefter

 6 Trafikstyrelsens regler. 01-05-2015 og fremefter

43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter
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44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44722 Køre- og hviletidsregler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter
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45075 Brug af diagramark og kontrolapparat

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

14-05-2007 og fremefter

45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

 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.

01-07-2011 og fremefter
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45288 Billettering og kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

 2  Arbejdet omfatter korrekt udstedelse af billetter samt afregning over for virksomheden, hvilket foregår efter anvisninger 

fra vognmand og trafikselskab.

01-07-2011 og fremefter

 3   Endelig kan deltageren gennemføre en god og kompetent kundebetjening samt en korrekt mikrofonbetjening i forbindelse 

med kørslen.

01-07-2011 og fremefter

45311 Kørsel med vogntog, kategori D/E

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, føre vogntog, kategori D/E, samt forestå forebyggende vedligehold af vogntog, 

herunder udbedre mindre driftsfejl.

01-08-2015 og fremefter

 2     Endvidere kan deltageren udføre fagligt relaterede opgaver, under hensyntagen til gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø-, 

og forsikringsbestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i 

forhold til eget arbejde.

14-05-2007 og fremefter

 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.

14-05-2007 og fremefter

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

med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

14-05-2007 og fremefter
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45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

03-04-2006 og fremefter

 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.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter

45646 Organisation og samarbejde i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-01-2015 og fremefter

 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.

01-01-2015 og fremefter
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45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-06-2010 og fremefter

 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.

01-06-2010 og fremefter

45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-05-2015 og fremefter

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

virksomhed og skole.

01-05-2015 og fremefter

 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.

01-05-2015 og fremefter

 4 lign. 01-05-2015 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

 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.

01-07-2011 og fremefter
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47120 Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), 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 

kørselssituationer, der kan omfatte 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.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i kontrolleret og hensigtsmæssigt kørsel i situationer, som retter 

sig mod deltagerens brancheområde.

01-08-2015 og fremefter

47121 Defensiv kørsel og manøv. m. high fidelity simul.

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), 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.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i 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.

01-08-2015 og fremefter

47122 Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og 

hensyntagen til miljø.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i energirigtig kørsel, hvor brændstofforbruget optimeres i forhold til 

deltagerens tidligere kørselsmønster.

01-08-2015 og fremefter

 3      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.

01-08-2015 og fremefter
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47124 Energi. kørsel - person, m. low fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har, efter gennemført uddannelse og praktiske øvelser i en desktop kørselssimulator (low fidelity) for køretøjer under 

3500 kg, 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.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en desktop kørselssimulator (low fidelity), 

betjene køretøjer under 3500 kg, således at der sker en løbende forbedring af brændstofudnyttelsen, med deraf afledt 

minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og hensyntagen til miljø.

01-08-2015 og fremefter

 3      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i energirigtig kørsel, hvor brændstofforbruget optimeres i forhold 

deltagerens tidligere kørselsmønster.

01-08-2015 og fremefter

47874 Introduktion til offentlig servicetrafik

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt har 

viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere 

med forskellige behov.

15-07-2016 og fremefter

 2  Eleven har kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige 

servicetrafik.

15-07-2016 og fremefter

48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige 

handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske 

og psykiske situation.

15-07-2016 og fremefter

 2   På baggrund af sin viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe 

passagerer sikkert og professionelt.

15-07-2016 og fremefter

 3   Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og 

evt.

15-07-2016 og fremefter

 4  anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj. 15-07-2016 og fremefter
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48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, 

betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring 

i køretøj indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer.

15-07-2016 og fremefter

 2      Eleven kan betjene trappemaskiner, hydraulisk lift i køretøjer samt foretage fastspænding af kørestole og handicappede 

korrekt og professionelt, under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse.

15-07-2016 og fremefter

 3      Endelig kan deltageren kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle 

fysiske og psykiske situation.

15-07-2016 og fremefter

 4 15-07-2016 og fremefter

48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-08-2018 og fremefter

 2   Eleven kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til 

passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til 

deres specielle fysiske og psykiske situation.

01-08-2018 og fremefter

 3   Eleven har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk. 01-08-2018 og fremefter

 4   Endvidere kan chaufføren, på baggrund af sin kundeforståelse og viden om kommunikation og ergonomi, assistere 

passagererne korrekt.

01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter
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 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i 

regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt 

limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for:    ·  Arbejdsret  ·  Færdselslovgivning  · 

 Arbejdsmiljø og ergonomi  ·  Befordring af særlige grupper  ·  Kundeservice  ·  Konflikthåndtering og kommunikation  · 

 Førstehjælp  ·  Taxilovgivning    Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser 

rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd.

30-01-2018 og fremefter

 2  Eleven udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr. 30-01-2018 og fremefter
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Fag på specialet/trinnet Kørselsdisponent

Øvrige

4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

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

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

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

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 

2 eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende transporttekniske og ledelsesmæssige termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale. 01-08-2015 og fremefter

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 2 Eleven kan, på baggrund af indgående kendskab, anvende regneark til udregning af priser på differentierede 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan anvende relevante matematiske beregninger fx renteformler og fremskrivninger samt på rutineret niveau 

anvende analyser og modeller for optimering.

01-07-2017 og fremefter

 4 Eleven kan må rutineret niveau medvirke i transportrelaterede overslagsregninger for både nationale og internationale 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter

5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 4 Eleven kan på baggrund af indgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til 

virksomhedens transportydelser.

01-07-2017 og fremefter

 5 Eleven har kendskab til love og regler for national og international transport, herunder regler for markedsadgang, 

forsikringsforhold, borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for 

transportvirksomheder samt

øvrige forhold vedrørende godset/passager, køretøjet, chaufføren og vognmanden.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler i forbindelse med ajourføring omkring 

lovgivning.

01-07-2017 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

materiel.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel 

henseende.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til relevante former for informations- og kommunikationsteknologi inden for transportbranchen, som fx

Satellit kommunikation, GPS-systemer, flåde/ lagerstyringsprogrammer mv.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven har teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens 

logistik/ transportydelser indgår i.

01-07-2017 og fremefter

17793 Kvalitetsstyring, kunde, trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

leverandører, mv. 

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

01-08-2020 og fremefter

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

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

medarbejdere, indførelse af registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger mv.

Eleven kan medvirke til udarbejdelse og implementering af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, 

virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

01-08-2020 og fremefter

Praktikmål

5308 Benytte systemer t. styring af prod., info. og mat

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven benytter systemer til styring af produkter, informationer og materiel i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

5309 Bistå med daglig drift og ledelse

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

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

ledelsesarbejde.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven kan deltage i arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven kan anvende sin viden til medarbejderudvikling 01-07-2008 og fremefter

5310 Kundeservice og forhandlingsteknik

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

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

 1 Eleven benytter god kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

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

afdelinger i virksomheden.

01-07-2008 og fremefter

5311 Deltage i kvalitetsstyr. og optimering af proces.

Uden niveau

Praktikmål

0,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Praktikerklæring, -, -.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven deltager i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følger op på disse. 01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven deltager i arbejdet med løbende at optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange i virksomheden. 01-07-2008 og fremefter

Kompetencemål

15778 Komp-mål, Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 35 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en 

rationel og defensiv kørselsmåde samt udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til 

personbefordring i kollektiv trafik, og skal erhverve kørekort til kategori B samt kørekort til kategori D til erhvervsmæssig 

personbefordring.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for turistbuskørsel ud fra kendskab til regler for arbejdsforhold, 

arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler samt vagtplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan håndtere og placere bagage efter ergonomiske principper og under hensyn til korrekt vægtfordeling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan håndtere fødevarer svarende til reglerne i certifikatuddannelsen i fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens 

regler inden ophævelsen pr. 1. november 2014.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre daglig rengøring og driftstilsyn af turistbus, herunder indberetning af fejl og skader. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan håndtere og afværge konflikter. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan kommunikere med passagerer på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for 

andre menneskers forskellige kulturelle, sproglige og etniske baggrunde.

01-08-2015 og fremefter

 36 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 37 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 38 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan udføre turistbuskørsel såvel nationalt som internationalt. 01-08-2015 og fremefter

 39 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan befordre særlige grupper med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige karaktertræk og ageren i 

befordringsmæssige sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan, på baggrund af sin viden om lovgrundlaget for offentlig servicetrafik, trafikselskabers virke og servicekrav 

samt ordninger for befordring af borgere med forskellige behov, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige 

servicetrafik.

01-08-2015 og fremefter
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 18 Eleven kan befordre sygdoms- og alderssvækkede passagerer korrekt og under hensyn til den enkeltes fysiske og 

psykiske situation.

01-08-2015 og fremefter

 19 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.

01-08-2015 og fremefter

 47  Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; erhvervsmæssig kørsel, jf. 

kvalifikationsuddannelse til persontransport i mindre køretøjer, offentlig servicetrafik og kørsel med påhængskøretøj.

01-08-2018 og fremefter

 41 Eleven kan selvstændigt lede en turistbustur ud fra viden om gruppers adfærd på turistbusrejser. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan udføre turistbuskørsel med minimum. 3-akslede dobbeltdækkerbusser i Europa, herunder udfylde relevante 

papirer med relation til bus, passagerer og chauffør.

01-08-2015 og fremefter

 23 Eleven kan udføre kundeservice over for passagerer og særlige grupper. 01-08-2015 og fremefter

 24 Eleven kan benytte systemer til styring af turistbuskørsel, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til logistik. 01-08-2015 og fremefter

 25 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.

01-08-2015 og fremefter

 26 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.

01-08-2015 og fremefter

 42 Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-07-2017 og fremefter

 43 Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-07-2017 og fremefter

 29 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 01-08-2015 og fremefter

 44 Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig 

fremtræden.

01-07-2017 og fremefter

 31 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-08-2015 og fremefter

 45 Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik blandt andet med henblik på 

videreuddannelse.

01-07-2017 og fremefter

 46 Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet med virksomhedens transportydelser i overensstemmelse med fastlagte regler for 

vejtransport.

01-07-2017 og fremefter

 34 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve

15190 Afsl.prv Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv Kørselsdisponent 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at definere, undersøge og vurdere 

komplekse faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver og/eller faglige 

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt, i samarbejde med andre og ud fra en refleksiv tilgang anvende og kombinere kompetencer inden 

for logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter

AMU-mål

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:



Udskrevet den 27-07-2020

Side 63 af 89Uddannelsesordning for 385 Turistbuschauffør (version 1)

Turistbuschauffør

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

03-04-2006 og fremefter

 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.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter
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Elevtypesamling: EUV1

Fag fælles for hovedforløb

Grundfag:

10823 Samfundsfag

E

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter 

og være bevidst om andres holdninger og argumenter.

01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan redegøre for enkle samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og 

virksomhedernes nationale og internationale udvikling

01-08-2019 og fremefter

 7 Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på internationaliseringens betydning for Danmark, herunder inddrage 

EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling, samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere

01-08-2019 og fremefter

 4 Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i 

et internationalt perspektiv.

01-10-2014 og fremefter

 8 anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner. 01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven redegøre for og diskutere enkle samfundsmæssige problemstillinger i forskellige medier. 01-08-2019 og fremefter

10823 Samfundsfag

F

Grundfag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Delkarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 8 Eleven kan referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter 

samt være bevidst om andres holdninger og argumenter

01-08-2019 og fremefter

 9 Eleven kan identificere enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har for den 

aktuelle samfundsudvikling

01-08-2019 og fremefter

 10 Eleven kan identificere enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og offentlige 

virksomheder

01-08-2019 og fremefter

 11 Eleven kan være bevidst om egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 

organisationer samt deres regulering i det fagretslige system

01-08-2019 og fremefter

 12 Eleven kan bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde 01-08-2019 og fremefter

 13 foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier for at identificere forskellige 

mediers betydning for samfundsdebatten

01-08-2019 og fremefter

Øvrige
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

5499 Konflikthåndtering, sprog og kultur

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation.

01-07-2008 og fremefter

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

uhensigtsmæssige konflikter.

01-07-2008 og fremefter

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

helbredet.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven er opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald. 01-07-2008 og fremefter

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

sproglige og etniske baggrunde, kommunikere med passagererne.

01-07-2008 og fremefter

 6 Eleven kan identificere kulturbetingede normer og forventninger samt kommunikere i et letforståeligt sprog. 01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

5503 National turistbuskørsel og ny teknologi

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt udføre turistbuskørsel i Danmark. 01-07-2008 og fremefter

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

kan yde en kvalificeret kundeservice.

01-07-2008 og fremefter

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

bussen.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

6207 Køreuddannelse, kategori D-ep

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,8 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,8 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 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.

01-07-2010 og fremefter

 2 Faget skal bestås. 01-07-2010 og fremefter

11167 International turistbuskørsel&ledelse af busgruppe

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter relevant jobintroduktion, selvstændigt udføre turistbuskørsel i Europa. 01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan servicere passagerer ud fra specifikke kørselsopgaver samt befordre passagerer under overholdelse af 

gældende lovgivning i de lande, som kørslen omfatter.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan, med udgangspunkt i virksomhedens chaufførhåndbog, anvende præsentationsteknikker til introduktion af 

bussens indretning og turens forløb samt udføre sikkerhedsinstruktion for passagererne inden turen starter.

01-08-2015 og fremefter

 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.

01-08-2015 og fremefter

12080 Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, bus

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven gennemgår undervisning i overensstemmelse med og opnår de nødvendige grundlæggende kvalifikationer med 

henblik på personbefordring, som kræves i Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af 

køretøjer i vejtransport og som er fastlagt i tilhørende vejledning, bilag 1.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven opnår Chaufføruddannelsesbevis (CUB) i henhold til Trafikstyrelsens bekendtgørelses § 15 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. og § 16, erstattes fagets prøve af denne.

01-08-2015 og fremefter

17791 Offentlig servicetrafik 1+2+3

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan redegøre for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt regelsættet om 

offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov.

01-08-2020 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 2 Eleven kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige 

handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske 

og psykiske situation.

Eleven kan befordre passagerer med behov for supplerende ilt, sikkert og professionelt.

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

passagerer.

Eleven kan reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende 

almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

01-08-2020 og fremefter

 3 Eleven kan gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr.

Eleven kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj indrettet til 

befordring af fysisk handicappede passagerer.

Eleven kan betjene trappemaskine, hydraulisk lift i køretøjer og foretage fastspænding af kørestol og handicappede korrekt 

og professionelt under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse.

Eleven kan kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til dennes specielle fysiske og 

psykiske situation.

01-08-2020 og fremefter

19339 Kørsel med særlige grupper og med specielle busser

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige 

karaktertræk og ageren i befordringsmæssige sammenhænge og kan, på baggrund af forståelse for forskellige 

passagergruppes kendetegn og adfærdsmønstre samt viden om myndigheders ageren og gruppepsykologi (5 dage) 

- udføre målrettet og serviceorienteret kundeservice.   

- aflæse, vurdere og håndtere passagergruppers adfærd og sikkerhed 

- medvirke ved håndtering af passagerer i særlige situationer, herunder trafikuheld, naturkatastrofer ol. 

- anvende relevante kommunikationskanaler i forbindelse med specielle situationer.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan udføre erhvervsmæssig personbefordring med specielle busser med baggrund i praktisk undervisning, vurdere 

vej-, vejr- og trafikforhold, samt de risici, der er ved kørsel med specielle busser, herunder med min. 3-akslede 

dobbeltdækkerbusser, busser på min. 12 meter og evt. el-busser og kan, på grundlag af sin viden om forskellige kontrol- og 

sikkerhedssystemer, foretage eftersyn af specielle busser, som chaufføren har ansvar for (3 dage).

01-08-2020 og fremefter

19341 Ren- og vedligehold, fødevarehygiejne turistbus

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på grundlag af datablade og instruktioner samt kendskab til redskaber og teknikker, rengøre og vedligeholde 

busser ind- og udvendigt. 

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

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

01-08-2020 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 2 Eleven kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de 

relevante branchekoder.  

Eleven kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske 

overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. 

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. 

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

udbrud og produktionsovervågning. 

Eleven kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg 

af fødevarer. 

Eleven kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af 

kontrolresultater.

01-08-2020 og fremefter

19342 Sundhed, bagagehåndtering, ergonomi, turistbus

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.  

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.  

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. 

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

Eleven kan forstå betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme og kan handle derefter.

01-08-2020 og fremefter

 2 Eleven kan ud fra køretøjets dokumenter aflæse og udregne køretøjets vægte og akseltryk, hvilket har betydning for 

køreegenskaberne og trafiksikkerheden. 

Eleven kan ud fra gældende lovgivning for køretøjet, fordele bagagevægten, under hensyntagen til vægtfordeling 

Eleven kan ud fra sikkerhedsmæssige og trafikale hensyn planlægge af- og pålæsning af bagage, samt medtage disse 

hensyn i praktisk udførelse. 

Eleven har kendskab til de forskellige forsikringsforhold omhandlende bagage. 

Eleven har kendskab til forebyggelse og rapportering af mulig smugling i bagagen. 

Eleven har kendskab til kroppens opbygning og kan ud fra ergonomiske overvejelser foretage løft og håndtering af bagage. 

Eleven har kendskab til den fysiske belastning af kroppen i forbindelse med løft og håndtering af bagage. 

Eleven har kendskab til Arbejdstilsynets gældende vejledning omhandlende løft, træk og skub. 

Eleven har gennemført ovennævnte punkter 1. - 8. i praktiske øvelser i undervisningen.

01-08-2020 og fremefter

19343 Internat forhold, studietur, faglig spec turistbus

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven tilegner sig, bl.a. gennem deltagelse i en studietur til udlandet, viden om internationale forhold og branchekendskab 

og dokumenterer dette i en rapport om studieturen med fokus på: 

- den internationale arbejdsdeling inden for egen branche,  

- erhvervets fremtidsperspektiver og udviklingspotentialer,  

- arbejdsmetoder, teknologi og uddannelsesforhold, der afviger fra danske forhold, 

- andre og særegne kulturforhold. 

Rapport om studieturen sendes til de enkelte elevers praktikvirksomhed og det faglige udvalg.

01-08-2020 og fremefter
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

 2 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse 

arbejdsopgaver inden for det jobområde, som er omfattet af speciale turistbuschauffør samt dokumentere opdateret viden 

om regler, forskrifter, lovgivning m.m.

01-08-2020 og fremefter

Øvrige

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændigt betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt 

forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling til løsning af komplicererede problemstillinger på 

rutineret niveau og kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan analysere, dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger 01-08-2015 og fremefter

8287 Brancherettet informations- og kommunikationstekno

Rutineret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

Bundet, valgfrit niveauBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

nytteværdien af brugen af disse værktøjer.

01-05-2011 og fremefter

 2 Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau og kan forholde sig til 

IT-anvendelse generelt i samfundet og i branchen.

01-05-2011 og fremefter

 3 Eleven kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. 01-05-2011 og fremefter

Grundfag:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

10806 Engelsk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

10827 Tysk

F

Grundfag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

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

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Kommunikation: 01-10-2014 og fremefter

 2 Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 3 Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede 

emner.

01-10-2014 og fremefter

 4 Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for 

udvalgte afgrænsede emner.

01-10-2014 og fremefter

 5 Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper. 01-10-2014 og fremefter

 6 Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 01-10-2014 og fremefter

 7 Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 01-10-2014 og fremefter

 8 Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 9 Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og 

situationer.

01-10-2014 og fremefter

 26 Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt. 01-08-2019 og fremefter

 11 Kommunikationsstrategier: 01-10-2014 og fremefter

 12 Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 01-10-2014 og fremefter

 27 Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 

og synonymer

01-08-2019 og fremefter

 28 Eleven kan afprøve og anvendeskrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende viden om 

skriveprocessens faser

01-08-2019 og fremefter

 29 Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion

01-08-2019 og fremefter

 30 Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 01-08-2019 og fremefter

 17 Sprogbrug Sprogtilegnelse: 01-10-2014 og fremefter

 18 Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 01-10-2014 og fremefter

 19 Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i udvalgte situationer.

01-10-2014 og fremefter

 20 Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig 

kommunikation følge.

01-10-2014 og fremefter

 21 Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 

relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold.

01-10-2014 og fremefter

 22 Kultur- og samfundsforhold: 01-10-2014 og fremefter

 23 Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i 

erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.

01-10-2014 og fremefter

 24 Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur. 01-10-2014 og fremefter

 25 Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger 

fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel.

01-10-2014 og fremefter

Fag på specialet/trinnet Turistbuschauffør

Kompetencemål

15775 Komp-mål, Turistbuschauffør

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 24 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en 

rationel og defensiv kørselsmåde samt udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til 

personbefordring i kollektiv trafik, og skal erhverve kørekort til kategori B samt kørekort til kategori D til erhvervsmæssig 

personbefordring.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for turistbuskørsel ud fra kendskab til regler for arbejdsforhold, 

arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler samt vagtplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan håndtere og placere bagage efter ergonomiske principper og under hensyn til korrekt vægtfordeling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan håndtere fødevarer svarende til reglerne i certifikatuddannelsen i fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens 

regler inden ophævelsen pr. 1. november 2014.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre daglig rengøring og driftstilsyn af turistbus, herunder indberetning af fejl og skader. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan håndtere og afværge konflikter. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan kommunikere med passagerer på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for 

andre menneskers forskellige kulturelle, sproglige og etniske baggrunde.

01-08-2015 og fremefter

 25 Eleven kan inddrage relevant viden om sundhed i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 26 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 27 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan udføre turistbuskørsel såvel nationalt som internationalt. 01-08-2015 og fremefter

 28 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan befordre særlige grupper med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige karaktertræk og ageren i 

befordringsmæssige sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan, på baggrund af sin viden om lovgrundlaget for offentlig servicetrafik, trafikselskabers virke og servicekrav 

samt ordninger for befordring af borgere med forskellige behov, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige 

servicetrafik.

01-08-2015 og fremefter

 18 Eleven kan befordre sygdoms- og alderssvækkede passagerer korrekt og under hensyn til den enkeltes fysiske og 

psykiske situation.

01-08-2015 og fremefter

 19 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.

01-08-2015 og fremefter

 31  Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; erhvervsmæssig kørsel, jf. 

kvalifikationsuddannelse til persontransport i mindre køretøjer, offentlig servicetrafik og kørsel med påhængskøretøj.

01-08-2018 og fremefter

 30 Eleven kan selvstændigt lede en turistbustur ud fra viden om gruppers adfærd på turistbusrejser. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan udføre turistbuskørsel med minimum. 3-akslede dobbeltdækkerbusser i Europa, herunder udfylde relevante 

papirer med relation til bus, passagerer og chauffør.

01-08-2015 og fremefter

 23 Eleven kan udføre kundeservice over for passagerer og særlige grupper. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve

15176 Afsl.prv Turistbuschauffør

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen.

-, 7-trinsskala, Eksamen.

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen.

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv Turistbuschauffør 01-08-2015 og fremefter



Udskrevet den 27-07-2020

Side 73 af 89Uddannelsesordning for 385 Turistbuschauffør (version 1)

Turistbuschauffør

Transporterhvervets Uddannelser

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

Øvrige

11155 Mentoruddannelse for buschauffører

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, aktiv lytning, samarbejde, konfliktløsning og konstruktiv 

feedback, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan, på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, aktiv lytning, samarbejde, konfliktløsning og konstruktiv 

feedback, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende viden om menneskers sociale, kulturelle og etniske forskelligheder, der kan have indflydelse på 

arbejdsmiljøet

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan, på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved 

tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.

01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed 

og skole.

01-08-2015 og fremefter

11248 Køreuddannelse kat. B 1,5 uge

Uden niveau

Uddannelsesspecifikke fag

1,5 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,5 ugerVarighed:

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

Skriftlig evaluering, Bestået / ikke bestået, Eksamen.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

jf. gældende myndighedskrav.

01-08-2015 og fremefter

AMU-mål

40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode
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Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør (01-08-2020)

42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-05-2015 og fremefter

 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.

01-05-2015 og fremefter

 3 Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer. 01-05-2015 og fremefter

 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.

01-05-2015 og fremefter

 5 Uddannelsen kan indgå i den lovpligtige efteruddannelse jf. 01-05-2015 og fremefter

 6 Trafikstyrelsens regler. 01-05-2015 og fremefter

43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter
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44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter

44722 Køre- og hviletidsregler

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter
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45075 Brug af diagramark og kontrolapparat

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

45080 Energirigtig kørsel

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

14-05-2007 og fremefter

45083 Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

 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.

01-07-2011 og fremefter
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45288 Billettering og kundeservice

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

 2  Arbejdet omfatter korrekt udstedelse af billetter samt afregning over for virksomheden, hvilket foregår efter anvisninger 

fra vognmand og trafikselskab.

01-07-2011 og fremefter

 3   Endelig kan deltageren gennemføre en god og kompetent kundebetjening samt en korrekt mikrofonbetjening i forbindelse 

med kørslen.

01-07-2011 og fremefter

45311 Kørsel med vogntog, kategori D/E

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført uddannelse, føre vogntog, kategori D/E, samt forestå forebyggende vedligehold af vogntog, 

herunder udbedre mindre driftsfejl.

01-08-2015 og fremefter

 2     Endvidere kan deltageren udføre fagligt relaterede opgaver, under hensyntagen til gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø-, 

og forsikringsbestemmelser.

01-08-2015 og fremefter

45371 Kvalitetsstyring i virksomheden

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Deltageren kan, med baggrund i kendskab til et kvalitetsstyringssystem, anvende specifikke kvalitetsstyringsprocedurer i 

forhold til eget arbejde.

14-05-2007 og fremefter

 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.

14-05-2007 og fremefter

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

med baggrund i egne arbejdsinstruktioner deltage ved auditering.

14-05-2007 og fremefter
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45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

03-04-2006 og fremefter

 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.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter

45646 Organisation og samarbejde i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-01-2015 og fremefter

 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.

01-01-2015 og fremefter
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45647 Udvikling og teknologi i transporterhvervene

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-06-2010 og fremefter

 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.

01-06-2010 og fremefter

45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-05-2015 og fremefter

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

virksomhed og skole.

01-05-2015 og fremefter

 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.

01-05-2015 og fremefter

 4 lign. 01-05-2015 og fremefter

46493 Konflikthåndtering

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2011 og fremefter

 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.

01-07-2011 og fremefter
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47120 Brancherettet kørsel, m. high fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), 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 

kørselssituationer, der kan omfatte 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.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i kontrolleret og hensigtsmæssigt kørsel i situationer, som retter 

sig mod deltagerens brancheområde.

01-08-2015 og fremefter

47121 Defensiv kørsel og manøv. m. high fidelity simul.

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), 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.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i 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.

01-08-2015 og fremefter

47122 Energirigtig kørsel, m. high fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en avanceret bus- eller lastbilsimulator (high 

fidelity), optimere brændstofudnyttelsen, med deraf afledt minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og 

hensyntagen til miljø.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i energirigtig kørsel, hvor brændstofforbruget optimeres i forhold til 

deltagerens tidligere kørselsmønster.

01-08-2015 og fremefter

 3      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.

01-08-2015 og fremefter
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47124 Energi. kørsel - person, m. low fidelity simulator

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har, efter gennemført uddannelse og praktiske øvelser i en desktop kørselssimulator (low fidelity) for køretøjer under 

3500 kg, 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.

01-08-2015 og fremefter

 2      Eleven kan, efter gennemført teoretisk undervisning og praktiske øvelser i en desktop kørselssimulator (low fidelity), 

betjene køretøjer under 3500 kg, således at der sker en løbende forbedring af brændstofudnyttelsen, med deraf afledt 

minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og hensyntagen til miljø.

01-08-2015 og fremefter

 3      Eleven opnår gennem øvelser i simulator færdigheder i energirigtig kørsel, hvor brændstofforbruget optimeres i forhold 

deltagerens tidligere kørselsmønster.

01-08-2015 og fremefter

47874 Introduktion til offentlig servicetrafik

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt har 

viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere 

med forskellige behov.

15-07-2016 og fremefter

 2  Eleven har kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige 

servicetrafik.

15-07-2016 og fremefter

48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige 

handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske 

og psykiske situation.

15-07-2016 og fremefter

 2   På baggrund af sin viden om særlige passageres behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe 

passagerer sikkert og professionelt.

15-07-2016 og fremefter

 3   Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og 

evt.

15-07-2016 og fremefter

 4  anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj. 15-07-2016 og fremefter
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48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan gennem teori om forskellige fysiske handicap betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, 

betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt gennemføre en komfortabel personbefordring 

i køretøj indrettet til befordring af fysisk handicappede passagerer.

15-07-2016 og fremefter

 2      Eleven kan betjene trappemaskiner, hydraulisk lift i køretøjer samt foretage fastspænding af kørestole og handicappede 

korrekt og professionelt, under hensyn til gældende regler for arbejdets udførelse.

15-07-2016 og fremefter

 3      Endelig kan deltageren kommunikere med den bevægelseshæmmede på en måde, som tager hensyn til deres specielle 

fysiske og psykiske situation.

15-07-2016 og fremefter

 4 15-07-2016 og fremefter

48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-08-2018 og fremefter

 2   Eleven kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til 

passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til 

deres specielle fysiske og psykiske situation.

01-08-2018 og fremefter

 3   Eleven har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk. 01-08-2018 og fremefter

 4   Endvidere kan chaufføren, på baggrund af sin kundeforståelse og viden om kommunikation og ergonomi, assistere 

passagererne korrekt.

01-08-2018 og fremefter

 5 01-08-2018 og fremefter

48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter
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 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Elektroniske hjælpesystemer, eksempelvis ABS, ACC, CCAP, ESP, EBS, 

vognbaneassistent, kamerasystemer, mv.

01-07-2017 og fremefter

 3   ¿¿95 Korrekt styre-, bremse-, undvigeteknik samt belæsningens indflydelse herpå. 01-07-2017 og fremefter

 4   ¿¿95 Stress samt distraktionsfaktorer     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg 

godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 5   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Manøvrering  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿

¿95 Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i 

kurve  ¿¿95 Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse 

evt.

01-07-2017 og fremefter

 6  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring

Uden niveau

AMU-mål

0,2 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,2 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring, kan reagere 

hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende korrekt styre- og bremseteknik.

01-07-2017 og fremefter

 2      Eleven har igennem teori opnået viden om:  ¿¿95 Kørselsdynamik  ¿¿95 Nye teknologiers mekaniske /fysiske 

muligheder og begrænsninger  ¿¿95 Mental køreteknik     Eleven har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et 

køreteknisk anlæg godkendt af Rigspolitiet.

01-07-2017 og fremefter

 3   Øvelser på tør bane:  ¿¿95 Slalomøvelse  ¿¿95 Bremse øvelse  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Dobbelt 

undvigeøvelse uden bremsning     Øvelser på glat bane:  ¿¿95 Bremse- og undvigeøvelse  ¿¿95 Styreøvelse i kurve  ¿¿95 

Glat bakke med gearskift og igangsætning opad  ¿¿95 Udskridning ved kørsel nedad  ¿¿95 Undvigeøvelse evt.

01-07-2017 og fremefter

 4  med pludseligt opståede forhindringer 

¿¿95 Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning 

¿¿95 Bremsning på uens friktion

01-07-2017 og fremefter

48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Uden niveau

AMU-mål

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i 

regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt 

limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for:    ·  Arbejdsret  ·  Færdselslovgivning  · 

 Arbejdsmiljø og ergonomi  ·  Befordring af særlige grupper  ·  Kundeservice  ·  Konflikthåndtering og kommunikation  · 

 Førstehjælp  ·  Taxilovgivning    Eleven kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser 

rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd.

30-01-2018 og fremefter

 2  Eleven udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr. 30-01-2018 og fremefter
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Fag på specialet/trinnet Kørselsdisponent

Øvrige

4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

4,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

4,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

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

ledelsesarbejde.

01-08-2015 og fremefter

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

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

01-08-2015 og fremefter

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

sikkerheds- og uddannelsesudvalg og funktionærloven.

01-07-2008 og fremefter

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

EU-standarder, Beredskabsstyrelsen mm.

01-07-2008 og fremefter

 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.

01-07-2008 og fremefter

 8 Eleven kan foretage arbejdsmiljøledelse, herunder håndtering af uheldssituationer og tilhørende registreringssystemer. 01-07-2008 og fremefter

4750 Transportteknisk fremmedsprog

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har erhvervet kendskab til transporttekniske og teoretiske termer på det fremmedsprog, som eleven har haft på trin 

2 eller tidligere uddannelse.

01-07-2008 og fremefter

 2 Eleven kan anvende transporttekniske og ledelsesmæssige termer i daglig tale og forstå dem i skriftligt materiale. 01-08-2015 og fremefter

4751 Transportrelaterede beregninger

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,0 ugerVarighed:
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Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 2 Eleven kan, på baggrund af indgående kendskab, anvende regneark til udregning af priser på differentierede 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan anvende relevante matematiske beregninger fx renteformler og fremskrivninger samt på rutineret niveau 

anvende analyser og modeller for optimering.

01-07-2017 og fremefter

 4 Eleven kan må rutineret niveau medvirke i transportrelaterede overslagsregninger for både nationale og internationale 

transportopgaver.

01-07-2017 og fremefter

5659 Vejtransportens love og regler

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 4 Eleven kan på baggrund af indgående kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til 

virksomhedens transportydelser.

01-07-2017 og fremefter

 5 Eleven har kendskab til love og regler for national og international transport, herunder regler for markedsadgang, 

forsikringsforhold, borgerlig ret vedrørende transportkontrakter, handelsret for virksomheder, skatteforhold for 

transportvirksomheder samt

øvrige forhold vedrørende godset/passager, køretøjet, chaufføren og vognmanden.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven kan anvende sit kendskab til de gængse informationsbaser og -kanaler i forbindelse med ajourføring omkring 

lovgivning.

01-07-2017 og fremefter

5661 Logistik og transportledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,4 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

materiel.

01-07-2008 og fremefter

 4 Eleven har et grundlæggende teoretisk kendskab til virksomheds- og transportøkonomi i erhvervsmæssig og finansiel 

henseende.

01-07-2008 og fremefter

 5 Eleven får kendskab til relevante former for informations- og kommunikationsteknologi inden for transportbranchen, som fx

Satellit kommunikation, GPS-systemer, flåde/ lagerstyringsprogrammer mv.

01-07-2017 og fremefter

 6 Eleven har teoretisk kendskab til logistik og kan placere egen virksomhed i den/de logistikkæder, som virksomhedens 

logistik/ transportydelser indgår i.

01-07-2017 og fremefter

17793 Kvalitetsstyring, kunde, trafiksikkerhedsledelse

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

1,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

1,6 ugerVarighed:

Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter (gyldig fra 01-08-2020).
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode

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

leverandører, mv. 

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

01-08-2020 og fremefter

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

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

medarbejdere, indførelse af registreringssystem samt systemer til brændstofmålinger mv.

Eleven kan medvirke til udarbejdelse og implementering af chaufførhåndbog, herunder politik for trafikadfærd, 

virksomhedens image, vedligeholdelse og kontrol.

01-08-2020 og fremefter

Kompetencemål

15778 Komp-mål, Kørselsdisponent

Uden niveau

Kompetencemål

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

Resultatform(er)

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 35 Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en 

rationel og defensiv kørselsmåde samt udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til 

personbefordring i kollektiv trafik, og skal erhverve kørekort til kategori B samt kørekort til kategori D til erhvervsmæssig 

personbefordring.

01-07-2017 og fremefter

 3 Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for turistbuskørsel ud fra kendskab til regler for arbejdsforhold, 

arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler samt vagtplaner.

01-08-2015 og fremefter

 4 Eleven kan håndtere og placere bagage efter ergonomiske principper og under hensyn til korrekt vægtfordeling. 01-08-2015 og fremefter

 5 Eleven kan håndtere fødevarer svarende til reglerne i certifikatuddannelsen i fødevarehygiejne, jf. Fødevarestyrelsens 

regler inden ophævelsen pr. 1. november 2014.

01-08-2015 og fremefter

 6 Eleven kan udføre daglig rengøring og driftstilsyn af turistbus, herunder indberetning af fejl og skader. 01-08-2015 og fremefter

 7 Eleven kan håndtere og afværge konflikter. 01-08-2015 og fremefter

 8 Eleven kan kommunikere med passagerer på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for 

andre menneskers forskellige kulturelle, sproglige og etniske baggrunde.

01-08-2015 og fremefter

 36 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 37 Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge. 01-07-2017 og fremefter

 38 Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen 

branche.

01-07-2017 og fremefter

 13 Eleven kan udføre turistbuskørsel såvel nationalt som internationalt. 01-08-2015 og fremefter

 39 Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde. 01-07-2017 og fremefter

 16 Eleven kan befordre særlige grupper med opmærksomhed på individuelle passagergruppers særlige karaktertræk og ageren i 

befordringsmæssige sammenhænge.

01-08-2015 og fremefter

 17 Eleven kan, på baggrund af sin viden om lovgrundlaget for offentlig servicetrafik, trafikselskabers virke og servicekrav 

samt ordninger for befordring af borgere med forskellige behov, agere korrekt som chauffør inden for den offentlige 

servicetrafik.

01-08-2015 og fremefter

 18 Eleven kan befordre sygdoms- og alderssvækkede passagerer korrekt og under hensyn til den enkeltes fysiske og 

psykiske situation.

01-08-2015 og fremefter

 19 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.

01-08-2015 og fremefter

 47  Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; erhvervsmæssig kørsel, jf. 

kvalifikationsuddannelse til persontransport i mindre køretøjer, offentlig servicetrafik og kørsel med påhængskøretøj.

01-08-2018 og fremefter

 41 Eleven kan selvstændigt lede en turistbustur ud fra viden om gruppers adfærd på turistbusrejser. 01-07-2017 og fremefter

 22 Eleven kan udføre turistbuskørsel med minimum. 3-akslede dobbeltdækkerbusser i Europa, herunder udfylde relevante 

papirer med relation til bus, passagerer og chauffør.

01-08-2015 og fremefter

 23 Eleven kan udføre kundeservice over for passagerer og særlige grupper. 01-08-2015 og fremefter

 24 Eleven kan benytte systemer til styring af turistbuskørsel, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til logistik. 01-08-2015 og fremefter

 25 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.

01-08-2015 og fremefter

 26 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.

01-08-2015 og fremefter
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 42 Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 01-07-2017 og fremefter

 43 Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 01-07-2017 og fremefter

 29 Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 01-08-2015 og fremefter

 44 Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig 

fremtræden.

01-07-2017 og fremefter

 31 Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 01-08-2015 og fremefter

 45 Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik blandt andet med henblik på 

videreuddannelse.

01-07-2017 og fremefter

 46 Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet med virksomhedens transportydelser i overensstemmelse med fastlagte regler for 

vejtransport.

01-07-2017 og fremefter

 34 Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. 01-08-2015 og fremefter

Afsluttende prøve

15190 Afsl.prv Kørselsdisponent

Uden niveau

Afsluttende prøve

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

BundetBundet/Valgfri:

Afkortning:

Varighed:

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

Samlet vurdering, Godkendt, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Afsl.prv Kørselsdisponent 01-08-2015 og fremefter

Øvrige

15387 Faglig specialisering disponenter

Avanceret

Uddannelsesspecifikke fag

2,0 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

2,0 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan selvstændig foretage relevant informationssøgning med henblik på at definere, undersøge og vurdere 

komplekse faglige problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 2 Eleven kan vurdere, vælge og anvende hensigtsmæssige løsninger på komplekse arbejdsopgaver og/eller faglige 

problemstillinger inden for logistik- og disponeringsområdet.

01-08-2015 og fremefter

 3 Eleven kan selvstændigt, i samarbejde med andre og ud fra en refleksiv tilgang anvende og kombinere kompetencer inden 

for logistik- og disponeringsområdet til optimering af arbejdsrutiner og arbejdsprocesser.

01-08-2015 og fremefter

AMU-mål
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44346 Design og automatisering af regneark

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter. 01-01-2015 og fremefter

44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder. 01-01-2015 og fremefter

 2 Eleven kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f. 01-01-2015 og fremefter

 3 eks. dokumenter samt oprette mapper. 01-01-2015 og fremefter

 4 Eleven kender forskellige program- og filtyper. 01-01-2015 og fremefter

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f. 01-01-2015 og fremefter

 2 eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer. 01-01-2015 og fremefter

 3 Eleven kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en 

hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

01-01-2015 og fremefter
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45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer

Uden niveau

AMU-mål

0,4 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,4 ugerVarighed:

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

-, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 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.

03-04-2006 og fremefter

 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.

03-04-2006 og fremefter

45565 Brug af pc på arbejdspladsen

Uden niveau

AMU-mål

0,6 uger

01-08-2020 og fremefter

Fagkategori:

Tilknytningsperiode

Fag:

Niveau:

Opr. varighed:

ValgfriBundet/Valgfri:

Afkortning: 0%

0,6 ugerVarighed:

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

Nr. Målpind Gyldighedsperiode

 1 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter

 2 Eleven 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.

01-02-2015 og fremefter


