EUD/EUV – Turistbuschauffør
Grundforløb 2
Grundfag (4 uger)
- Naturfag niv. F
- Dansk niv. F,

Trin 1
2,0 uger
2,0 uger

Uddannelsesspecifikke fag (13,5 uger)
- Brancheintro og typiske
arbejdsfunktioner,
3,0 uger
- Brug af relevante
arbejdsredskaber mv,
2,0 uger
- Geografi brancherettet, 1,0 uge
- Håndtering, stuvning og
- surring af gods,
1,0 uge
- Intro færdselslære,
1,0 uge
- Logistik og logistikstyring
brancherettet,
1,0 uge
- Kundeservice,
1,5 uge
- Arbejdsmarkedsforhold
brancherettet,
0,5 uge
- Brancherettet IT
2,0 uge
- Arbejdsmiljø
brancherettet
0,5 uge

Certifikater og lign. (0,5 uge)
- Førstehjælp/ brand
0,5 uge
Valgfag

2,0 uger
20 uger

Trin 1
Obligatorisk

− Kørekort B for unge
fra grundforløb
personbefordring

1,5 uge

Valgfrie specialefag
Eksempler:
− Vogntog D/E
− Køreteknik – vanskelige trafikale situationer
− Køreteknik og manøvrering
− Sikker adfærd – nul arbejdsulykker
− Energirigtig kørsel
− Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører
− Konflikthåndtering
− Turistbuschaufførens serviceydelser
− Mentoruddannelse for erfarne
medarbejdere

Uger
2,0
0,4
0,4
0,2
0,6
0,2
0,6
2,0
1,0

− Kørekort D-ep
− National turistbuskørsel og ny teknologi
− Konflikthåndtering, sprog og kultur
− Ren- og vedligeholdelse af busser, og
fødevarehygiejne for turistbuschauffører
− Sundhed for chauffører, og bagagehåndtering og ergonomi
− Brancherettet IT
− Kørsel med særlige grupper og med
specielle busser
− Grundlæggende kvalifikationsuddannelse
− International turistbuskørsel og
ledelse af busgrupperejser
− Internationale forhold og studietur, og
faglig specialisering for turistbuschauffører

1,8 uge
1,2 uge
1,5 uge
1,0 uge
1,0 uge
1,0 uge
1,6 uge
8,0 uger

1,4 uger
1,0 uger

Grundfag:
- Samfundsfag, niveau F + E
- Fremmedsprog, niveau F
Certifikater:

− Offentlig servicetrafik 1, 2, 3,

3,0 uger
2,0 uger

1,0 uge

25,5 uge

Se alle valgfrie specialefag i uddannelsesordningen
0,9 uge
+ Eventuel valgfri erhvervsrettet påbygning på op til 4
uger.

28 uger i alt på hovedforløb fordelt
på minimum 2 skoleperioder

Trin 2
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