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Underviser på den nye EU-
efteruddannelse/branchepak-
kerne inden for vejgodstransport 
området.  
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Titel: Faglæreruddannelse i  
Underviser på den nye EU-efteruddannelse/branchepakkerne inden for vejgods-
transport området. 

Varighed: 2,0 dag. 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i  
” branchepakkerne på den lovpligtige EU-Efteruddannelse. 
Kurserne er: 
 
48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør, 2,0 dage.  
48624 Ajourføring for kølevognschauffører, 2,0 dage.  
48625 Ajourføring for renovationschauffører, 2,0 dage.  
48626 Ajourføring for særtransportchauffører, 2,0 dage.  
48627 Ajourføring for kranførere, 2,0 dage.  
48628 Ajourføring for tankbilchauffører, 2,0 dage.  
48629 Ajourføring for dyretransportchauffører, 2,0 dage.  
48630 Ajourføring for entreprenørchauffører, 2,0 dage.  
48631 Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter, 2,0 dage. 
49566 Ajourføring for flyttechauffører 2,0 dage 
 
 
Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise på ” branchepakkerne på den lovpligtige EU-
Efteruddannelse”.  
 
Herunder skal der undervises i:  
 

 Generel introduktion til branchepakkerne 
 Gennemgang ag de fælles indhold 
 Gennemgang af de særlige indhold 
 Gennemgang af AMU-prøverne på områderne 
 Kendskab til og anvendelse af, undervisningsmateriale der er understøtter pensum 
 Udfærdigelse af undervisningsplan for de enkelte brancheområder 
 Anvendelse af ITK i undervisningen 
 Færdselsstyrelsens bekendtgørelse og vejledning på området. 

 
 
 

 Undervisningsformer: 
 
 
Teoriundervisning:  
Den teoretiske undervisning består af en gennemgang af mål for relevante arbejdsmarkedsuddan-
nelse. 
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Case-baseret undervisning/gruppeopgaver: 
Kan med fordel indgå, idet udfærdigelsen af de enkelte uddannelsesplaner med fordel kan laves 
gruppevis. 
 
Praktiske øvelser: 
Praktiske øvelser bør indgå og vil på faglæreruddannelsen hovedsageligt være med henblik på for-
beredelse og udvikling af praktiske øvelser, til brug på ordinære uddannelser.  

 
Ekskursioner: 
Kan eventuelt indgå.  
 
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. 
d) Praktikplads med relevant udstyr/køretøj(er) i forhold til demonstration og evt. øvelser 

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

1) Sammenhængende kursus i dagtimerne 
2) Split-kursus (f.eks. over flere adskilte enkelt-dage) 

 
 
Faglærerkvalifikationer 
 
Interne undervisere 
Uddannelsen varetages af faglærere på erhvervsskoler og AMU-centre med indgående kendskab til 
transport generelt, og omhandlede fagområde specielt. 
 
Eksterne undervisere: 
Det kan være hensigtsmæssigt, såfremt det anses for givende for deltagerne. I forhold til de bran-
chefaglige emner, kan der med fordel bruges eksterne undervisere med viden indenfor branchen.  
 
Deltagerkvalifikationer: 
Deltagere skal/bør have bredt kendskab til godstransport, eksempelvis erhvervet gennem flere års 
erfaring som chauffør eller faglærer. 
 
Uddannelsen retter sig mod undervisning på flg. arbejdsmarkedsuddannelse: 
 

− 48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør, 2,0 dage.  
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− 48624 Ajourføring for kølevognschauffører, 2,0 dage.  
− 48625 Ajourføring for renovationschauffører, 2,0 dage.  
− 48626 Ajourføring for særtransportchauffører, 2,0 dage.  
− 48627 Ajourføring for kranførere, 2,0 dage.  
− 48628 Ajourføring for tankbilchauffører, 2,0 dage.  
− 48629 Ajourføring for dyretransportchauffører, 2,0 dage.  
− 48630 Ajourføring for entreprenørchauffører, 2,0 dage.  
− 48631 Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter, 2,0 dage. 
− 49566 Ajourføring for flyttechauffører 2,0 dage 


