
Faglært autohjælper

Hvad kan den faglærte autohjælper?

Med uddannelsen i autohjælp kan du varetage 
alle funktioner inden for autohjælp på 
forskellige typer køretøjer, uanset om de kører 
på klassisk brændstof eller på 
alternative brændstoffer, samt udføre 
bugsering og bjærgning af mindre køretøjer. 

Herudover kan du udføre normalt
forekommende arbejdsopgaver ved
redningsarbejde før, under og efter indsats 
f.eks. ved uheld på motorvejen.

Som faglært autohjælper besidder du
personlige og almene kvalifikationer, således at 
du kan handle fagligt sikkert, kvalitetsbevidst, 
etisk korrekt og disciplineret i situationer, hvor 
redningsindsatsen er nødvendig.  

Derudover kan du som faglært autohjælper 
udføre varierende former for kundebetjening på 
et højt serviceorienteret niveau. 

Hvor lang er uddannelsen i alt?
Uddannelsen varer tre år og består af skiftevis skoleuddannelse og oplæring i 
virksomheden.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?
Når du ikke er på skole, arbejder og uddannes du i virksomheden. 

Hvor lang er skoleuddannelsen?
Uddannelsen varer tre år. Det første år foregår på grundforløb 1 og 2, som  
hver varer 20 uger. Herefter er hovedforløbet på 2 år.

Hvor foregår skoleuddannelsen?
Du kan tage grundforløb 2 og hovedforløbet af uddannelsen på Rybners i Esbjerg. 
Det er muligt at tage grundforløb 2 på EUC Nordvest i Thisted. 



Eksempler på fag lærlingen skal gennemgå
Grundforløbet:
Førstehjælp/brand, arbejdsmiljø, introduktion til branchen, basal autohjælp, 
færdselslære, naturfag, dansk, arbejdsmarkedsforhold og sikker adfærd. 
Herudover erhverver du gaffeltruckcertifikat B og varebilschauffør- 
uddannelsesbevis (VUB)

Hovedforløb frem til svendeprøven:
Bjærgning ved hjælp af ”spil”, bugsering, autohjælp på køretøjer med alternative 
fremdriftsmidler, kørekort B, redning, skadestedslære, kørekort C, kørekort C/E 
og udrykningskørsel.

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?
Der skal udfyldes et ansøgningsskema, hvori virksomheden skal redegøre for, 
hvilket materiel, der arbejdes med, hvilke transporttyper, der udføres, samt visse 
andre forhold i virksomheden. 

Skemaet kan downloades på TURs hjemmeside, tur.dk. 

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?
Lærekontrakt mellem virksomhed og lærling kan indgås efter grundforløb.
Det er også muligt at indgå kontrakt på et tidligere tidspunkt, hvis uddannelsen 
f.eks. påbegyndes med praktik. Når lærekontrakten er indgået, er der en gensidig 
prøvetid på tre måneder. 

Hvad koster det?
Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Du får både løn, mens du er i 
virksomheden, og mens du er på skole. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) 
refunderer lønnen til oplæringsvirksomheden. 
Se mere om refundering på virk.dk/vejledning/aub/  

Helbredskrav?
For at opnå en uddannelsesaftale skal du have et godt fysisk helbred.
Virksomhederne kan også have andre uddannelsesspecifikke krav til deres
medarbejdere. 

Yderligere oplysninger
Find kontaktoplysninger til skolerne på transportuddannelser.dk eller kontakt 
TUR på tur@tur.dk eller tlf. 3587 8700.


