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Titel: Faglæreruddannelse i –  
 Vintertjeneste - ERFA 
 
Varighed: 1,0 dag. 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere som varetager instruktion og under-
visning i ” Vintertjeneste - ERFA” 
Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i korrekt og arbejdsmiljørigtig gods-
transport, med særligt fokus på: 
− Identifikation af risikomomenter 
− Imødegåelse af identificerede risikomomenter, med henblik på 
− Egen og andres sikkerhed  
− Almindeligt anvendte teknikker ved betjening plove og saltspredere 
− Korrekt anvendelse af almindeligt anvendt udstyr 
− Personligt værneudstyr 
Således at fysiske risici i videst muligt omfang forebygges. 
Faglæreren har, efter gennemført uddannelse, opnået den fornødne indsigt i relevante 
problemstillinger, og har erhvervet de nødvendige værktøjer til undervisning i emnet. 
 
 
Undervisningsformer: 
 
Teoriundervisning:  
Den teoretiske undervisning består af en gennemgang af mål for relevante arbejdsmar-
kedsuddannelse, og i særdeleshed emner som: 
Kendskab til: 

• Miljøbelastning og sikkerhed 
• Egen og andres sikkerhed 
• Personligt beskyttelsesudstyr 
• Almindeligt anvendte teknikker ved snerydning og glatførebekæmpelse af vejbaner 
• Korrekt anvendelse af almindeligt anvendt hjælpeudstyr 
• Opfylde Arbejdstilsynets Bek. om tekniske hjælpemidler 
• Brugsanvisninger på dansk 
• Fornøden instruktion i brug af materiel (arbejdsgiverpligt, jvf. AT) 
• Andre arbejdsmiljømæssige regler 

 
Emner gennemgås under anvendelse af særligt fremstillet undervisningsmateriale samt re-
levante materialer fra bl.a. Arbejdstilsynet, www.Bar-transport.dk, udstyrsleverandører mv. 
Undervisningen gennemføres under hensyn til, at en aktiv involvering af deltagerne gen-
nem diskussion og debat er både ønskelig og nødvendig. 
 
Case-baseret undervisning/gruppeopgaver: 
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Kan med fordel indgå. Hvor problemstillinger vedrørende specifikke forhold forfølges, med 
fokus på løsning af forskellige problemstillinger. 
 
 
Praktiske øvelser: 
Kan/bør indgå. 
Praktiske øvelser vil på faglæreruddannelsen hovedsageligt være med henblik på forbere-
delse og udvikling af praktiske øvelser, til brug på ordinære uddannelser. 
 
Ekskursioner: 
Kan eventuelt indgå. Eksempelvis ekskursion til relevante virksomheder eller leverandører 
 
 
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 1 dag.  
 
 
Afholdelsesformer: 
Kurset kan gennemføres som: 

1) Sammenhængende kursus i dagtimerne 
2) Split-kursus (f.eks. over flere adskilte enkelt-dage) 
3) Virksomhedsforlagt 
4) Over weekender eller aftener. 

 
 
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, at anvende ekstern underviser til delemner i kurset. Dette 
kan være en person fra leverandør, myndighed eller erhvervet, med særligt kendskab 
og/eller praktisk erfaring inden for området. 
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Deltagerkvalifikationer: 
Deltagere skal/bør have bredt kendskab til transport, eksempelvis erhvervet gennem flere 
års erfaring som chauffør eller faglærer. 
 
Uddannelsen retter sig mod undervisning på flg. arbejdsmarkedsuddannelse: 
 
- Vintertjeneste - ERFA 
Samt som generelt element i øvrige uddannelser vedrørende godstransport. 
 


