
Program for EU-kvalifikationskursus 

 

 

Modul 1 Mandag kl. 800-1524 

Obl.1 AMU 48616 
Velkomst/introduktion 
Kontrol og kopi af kørekort 
 
Defensiv – og energirigtig kørsel 
Køre-hviletid 
Arbejdstidsregler  
 

Modul 2 Tirsdag  kl. 800-1524 

Branchedag 1 AMU 48617 
Kundeservice og konflikthåndtering 
Mikrofonbetjening 
Passagervenlig kørsel 
Billettering 
 

Modul 3 Onsdag  kl. 800-1524 

Branchedag 2 AMU 48617 
Trafikselskabernes kvalitetskrav 
Kommunikation 
Sundhed og ergonomi 

Modul 4 Torsdag kl. 800-1524 

Uheldsforebyggelse AMU 400565 
Køreteknikken 
Ålandsvej 2 
8800 Viborg 

Modul 5 Fredag  kl. 800-1524 

Obl.2 AMU 48616 
Førstehjælp 
Færdselsregler  
Uheldsforebyggelse 
 
Evaluering og afslutning 

 

 



Mål og indhold i EU-kvalifikationskurset 
 

 

AMU kursus nr. 48616 ”Obligatorisk efteruddannelse buschauffører” - 2 dage 

Deltageren er blevet ajourført i de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin 

opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler- 

Regler for arbejdstid- Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed- Defensiv og energirigtig kørsel, 

herunder orientering om ny teknologi til overvågning af kørsel og køretøjer- Uheldsforebyggelse, 

herunder forebyggelse af højresvingsulykker- Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk 

Førstehjælpsråds uddannelsesplan. Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige 

efteruddannelse for buschauffører, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1327 af 

29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22 

 

AMU kursus nr. 48617 ”Ajourføring for rutebuschauffør” - 2 dage 

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring 

samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre alm. forekommende chaufføropgaver i 

forbindelse med rutebuskørsel. Deltageren har fået opdateret sin viden om udførsel af rutebuskørsel 

og befordring af passagerer med størst mulig komfort. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin 

viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:- Kundeservice og konflikthåndtering- 

Kommunikation, herunder mikrofonbetjening- Trafikselskabernes kvalitetskrav- Billettering og 

regionale takstsystemer - Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel - Sundhed og ergonomi, herunder 

forebyggelse af skader som følge af unødig belastning 

 

AMU kursus nr. 40065 ”Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører” - 1 dag 
Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig 

godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:- baglæns kørsel omkring hjørner fx til 

læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og 

bagendekollisioner undgås- indstille alle køretøjets spejle korrekt - udføre korrekte højresving under 

påvirkning af distraktionsfaktorer - aflæse orienterings- og advarselssystemer - afværge uheld med 

modkørende trafikanter. 

Kurset gennemføres på Køreteknikken, Ålandsvej 2, 8800 Viborg. 

  

 

Efter gennemført uddannelse udstedes chaufføruddannelsesbevis, der er gældende i 5 år 
 


