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Titel: Faglæreruddannelse i –  
Kørsel med forskellige passagergrupper (direktiv 2.3 og EUD kollektiv og turist) 
Varighed: 1,0 dag. 
 
 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne 
 

Deltageren kan på baggrund af regler for personbefordring befordre særlige grupper som 
f.eks. handicappede under hensyn til og med anvendelse af det sikkerhedsudstyr, der er 
monteret i bussen i form af sikkerhedsseler og andet fastgøringsudstyr.  
 
 

Undervisningsformer: 
 
Teoriundervisning:  
Den teoretiske undervisning består af en gennemgang af mål for relevant arbejdsmarkeds-
uddannelse, og i særdeleshed emner som: 
 

- Reglerne for befordring af særlige grupper. (F.eks. EU DIR 3.9) 
 
- Informationssøgning af gældende lovgrundlag/regler for bespænding samt leveran-

dør produktblade. 
 
 

- Korrekt anvendelse og risiko ved forkert anvendelse af fastspændingsudstyr. 
 

- Kommunikation. 
 

- De særlige gruppers kendetegn og krav til service og hjælp. 
 

- Oplæg fra ”bruger af systemet”. 
 
 

Emner gennemgås under anvendelse af særligt fremstillet undervisningsmateriale samt re-
levante materialer fra TUR forlag, www.Bar-transport.dk m.fl.  
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.  Der kan med fordel trænes undervisnings, seancer hvor de særlige 
udfordringer her kan bearbejdes og der kan udveksles erfaringer. 
 
Undervisningsmateriel/udstyr: 
Kursuslederen skal have følgende til rådighed: 

a) Kursuslederen udarbejder vejledende lektionsplan  
b) Egne fremstillede UV-materialer  
c) Relevant lovstof og samt evt. materiale 
d) Teorilokale med projektor, netadgang mv. 

http://www.bar-transport.dk/
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e) Liftbus med kørestole samt bespændingsudstyr. 
f) Forskellige typer/fabrikater af udstyr. 

 
 
Inspiration til kildemateriale: 

- Fagbøger fra TUR forlag 
- Instruktions videoer fra fabrikanter af udstyr. 
- Trafikselskabernes materialer samt instruktionsvideoer. 

 
 

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. 
 
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: 

- Kørsel med forskellige passagergrupper (direktiv 2.3 og EUD kollektiv og turist) 
 


