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Titel: Sikkerhedsrådgiver (nye) 
Varighed: 2 x 3 dage.  
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, med henblik på at blive godkendt som sikker-
hedsgiver. Som deltager på dette kursus bliver deltageren forberedt til Beredskabsstyrelsens eksa-
men for Sikkerhedsrådgivere, der bl.a. er et krav for undervisning på farligt gods chaufføruddannel-
ser (ADR-bevis) 
Kurset giver indsigt i ADR-konventionens opbygning og indhold, samt indsigt i relevante bekendtgø-
relser mv., og forbereder igennem øvelsesopgaver og individuel vejledning deltageren på Sikker-
hedsrådgivereksamenens to dele, der består af en multiple-choise prøve og en case-study. 
 
Herunder skal der undervises i:  
 
En tematiseret gennemgang af: 

• Lovstof mv.  
• Struktur og opbygning af ADR-konventionen 
• Eksamensbestemmelser 
• Øvelsesopgaver, individuelle og fælles 
• Individuel vejledning, vedrørende case-study og opgavebesvarelser 

 
Undervisningsformer: 
 
Teoriundervisning:  
Den teoretiske undervisning består af de ovennævnte punkter med fokus på at deltagernes egne 
erfaringer bringes i spil. 
 
Case-baseret undervisning/gruppeopgaver: 
Der kan faciliteres gruppeopgaver hvor der for eksempel kan arbejdes med relevante opgaver i 
ADR-konventionen.  
 
 
Undervisningsmateriel/udstyr: 
Underviseren skal have følgende nødvendige udstyr til rådighed: 
 

a) Egne til uddannelsen fremstillede UV-materialer  
b) Relevant lovstof og bogligt materiale 
c) Teorilokale med projektor, netadgang mv. 

 
Varighed: 
Kurset har en varighed på 2 x 3 dage  
 
 
Afholdelsesformer: 
Kurset kan gennemføres som: 

1) Splitkursus på 2x3 dage.  
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Faglærerkvalifikationer 
 
Ekstern underviser: 
Uddannelsen varetages af en ekstern konsulent med indgående kendskab til farligt gods- og chauf-
førområdet, både som underviser og med erhvervserfaring fra de to områder. Det er desuden et 
krav at den pågældende underviser selv er godkendt som sikkerhedsrådgiver ved Beredskabssty-
relsen. 
 
Deltagerkvalifikationer: 
Kurset er fortrinsvis for faglærere inden for transportområdet, der påregner at skulle undervise på 
farligt gods chaufføruddannelser. Pensum er meget omfattende, og kurset fordrer noget forudgå-
ende kendskab til farligt gods-området, svarende til gennemført ADR-chaufførkursus, dækkende 
Grund, klasse 1 og tank. (Gennemført indenfor det seneste år). 
 
Uddannelsen retter sig mod undervisning på flg. arbejdsmarkedsuddannelse: 
 
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 
46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank 
47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 
47695 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 + 7 
47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 
47700 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 7 
47701 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank 
47702 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 7+Tank 
47703 ADR Specialiseringskursus - Klasse 1 
47704 ADR Specialiseringskursus - Klasse 7 
47705 ADR Specialiseringskursus - Tank 
47706 ADR Repetition - Grundkursus 
47707 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 
47708 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 + Klasse 7 
47709 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 7 
47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank 
47716 ADR Repetition – Grundkursus + Tank + Klasse 1 


