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Titel: Introduktion til offentlig servicetrafik. 
 
Varighed: 1,0 dag. 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 
Deltageren har kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden 
for offentlig servicetrafik, samt har viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herun-
der servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgerere med forskellige be-
hov. Deltageren har kendskab til krav til egen uddannelse og kan agere korrekt som 
chauffør inden for offentlig servicetrafik. 
 
Undervisningsformer: 
 
Teoriundervisning:  
Den teoretiske undervisning består af en gennemgang af mål for relevant arbejdsmarkeds-
uddannelse, og i særdeleshed emner som: 
 
− Lovgrundlaget for trafikselskabernes virke, økonomi, udbudsprocedure og kvalitetskrav. 

 
− Deltageren har viden om hvordan trafikselskabet udfører logikstyringen f.eks. ved 

hjælp af elektroniske systemer(Planet), samt funktionen af disse. 
 

− Deltageren har kendskab til trafikselskabets krav til underentreprenørerne, herunder de 
forskellige ordninger for borgerne samt kvalitetskravene. 

 
− Kravene til chaufføruddannelse og forventninger til en chauffør som udfører offentlig 

servicetrafik gennemgås. 
 

Emner gennemgås under anvendelse af særligt fremstillet undervisningsmateriale samt re-
levante materialer fra: 

• TUR forlag,  
• www.BAR-transport.dk 
• PowerPoint præsentation udarbejdet af TUR i samarbejde med trafikselskaberne og 

repræsentanter fra branchen. 
 
Undervisningen gennemføres under hensyn til, at en aktiv involvering af deltagerne gen-
nem diskussion og debat er både ønskelig og nødvendig. 
. 
 
Case-baseret undervisning: 
Kan med fordel indgå. Hvor problemstillinger vedrørende specifikke forhold forfølges, med 
fokus på løsning af forskellige problemstillinger. 
 
Undervisningsmateriel/udstyr: 
Kursuslederen skal have følgende til rådighed: 

http://www.bar-transport.dk/
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a) Kursuslederen udarbejder vejledende lektionsplan  
b) Egne fremstillede UV-materialer  
c) Relevant lovstof og samt evt. materiale 
d) Teorilokale med projektor, netadgang mv. 

 
 

Inspiration til kildemateriale: 
− Fagbøger fra TUR forlag 
− Relevante klip fra YouTube 
− Trafikselskabernes info materiale. 

 
 

Varighed: 
Kurset har en varighed på 1 dag.  
 
Afholdelsesformer: 
Kurset kan gennemføres som: 

− Sammenhængende kursus i dagtimerne 
 
Interne undervisere 
Uddannelsen varetages af faglærere på erhvervsskoler og AMU centre med indgående 
kendskab til transport generelt, og omhandlede fagområde specifikt. 
Der kan med fordel indgå gæstelærer, som bør være repræsentant fra trafikselskab. 
 
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: 

- Introduktion til offentlig servicetrafik. 
 
 


