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Titel: Faglæreruddannelse i  
 Efteruddannelse af kørelærere 
Varighed: 5,0 dage. 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i  
Som kørelærer. 
 
Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i som kørelærere  
Efteruddannelsen sigter mod: 
 

 at kørelæreren har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelære-
ren kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet 
kræver, 

 at kørelæreren kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en undervis-
ningslektion, 

 at sikre kørelærerens viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdsels-
sociologi, 

 at kørelæreren har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende læ-
rervejledninger, 

 at kørelæreren har viden om relevante love og bekendtgørelser, og 
 at kørelæreren har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen. 

 
Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af 
følgende valgfrie emner: 
 

 køretøjsteknik og køreteknik, 
 energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori, 
 arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole, og 
 virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole. 

 
 

Undervisningsformer: 
 
 
Teoriundervisning:  
Den teoretiske undervisning består af en gennemgang af mål for relevante arbejdsmarkedsuddan-
nelse. 
 
Case-baseret undervisning/gruppeopgaver: 
Kan med fordel indgå, hvor problemstillinger vedrørende specifikke forhold forfølges, med fokus på 
løsning af forskellige problemstillinger. 
 
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.  
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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 øvelser 

 
 
Varighed: 
Kurset har en varighed på 5 dage.  
 
 
Afholdelsesformer: 

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i 2 moduler. Efteruddannelsen 
kan gennemføres således: 
5 dage, svarende til 1 modul 
4 dage og 1 dag, svarende til 2 moduler eller 
3 dage og 2 dage, svarende til 2 moduler. 

 
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.   
 
Deltagerkvalifikationer: 
Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år 
og afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendel-
sesperioden. 
Efteruddannelsen indeholder ikke eksamen, men der skal lægges vægt på deltagernes aktive delta-
gelse som betingelse for at modtage et kursusbevis. 
 
Uddannelsen retter sig mod undervisning på flg. arbejdsmarkedsuddannelse: 
 

− ” Efteruddannelse af kørelærere”   


