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EU-bevis

TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

En professionel buschauffør...

•	 Kan føre sin bus hensynsfuldt, komfortabelt 
og økonomisk

•	 Ved hvordan man kører sikkert i trafikken

•	 Kender reglerne, herunder de nyeste færd-
selsregler

•	 Ved hvordan man reagerer ved uheld og 
ulykker

Alt dette – og mere til – indgår i efteruddan-
nelsen, som foregår som AMU-uddannelse.

Det betyder, at du kommer på en skole, der 
er vant til at undervise voksne fra transport-
området.

Når du har gennemført efteruddannelsen, får 
du et EU-bevis, der gælder de næste 5 år. 

Sådan får du dit EU-bevis

Når du er færdig med din efteruddannelse, 
udsteder AMU SYD et midlertidigt bevis til 
dig. Sammen med beviset er der et girokort. 
Når du har indbetalt beløbet til Trafikstyrel-
sen, sender Trafikstyrelsen dit EU-bevis til dig 
med posten.

Fornyelse af EU-beviset koster kr. 350,-. 
Kortet er udstyret med et billede af dig, som 
bliver taget på AMU SYD.

Det er en betingelse, for at deltage på ud-
dannelsen, at du har gyldigt kørekort D til 
bus. Du skal derfor forevise gyldigt kørekort 
til AMU SYD.

EU-beviset skal medbringes under kørslen og 
på forlangende forevises for politiet. Du kan 
få en bøde, hvis du ikke medbringer beviset 
under kørslen.

AMU SYD sender dig en reminder

Hvis du tidligere har taget EU-bevis hos AMU 
SYD, minder vi dig om, når tiden er inde til 
at forny det.

Har du ikke taget EU-beviset hos AMU SYD, 
kan du selvfølgelig få det fornyet hos os al-
ligevel. Du skal blot selv huske hvornår og 
sørge for tilmelding.

Hvornår kan du tage dit EU-bevis?

På AMU SYD har vi hele tiden nye hold, så du 
kan tage uddannelsen, så snart tiden er inde.

Klik ind på www.amusyd.dk, se datoerne og 
tilmeld dig med det samme.

Du får viden om færdselsregler,  regler for 

arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgiv-

ning samt kendskab til trafiksikker, defensiv 

og energirigtig kørsel.

Du lærer desuden at udføre førstehjælp ved 

hjertestop.

Du vil endvidere få kendskab til arbejdsmiljø, 

trivselsfaktorer og sundhed samt brug af di-

gital kontrolapparat

Overblik over uddannelsens indhold:

•	 Nye færdselsregler, regler for køre- og 
hviletid og arbejdstidsregler

•	 Transportlovgivning

•	 Trafiksikker, defensiv og energirigtig 
kørsel

•	 Hjerte-lunge-redning

•	 Arbejdsmiljø og trivselsfaktorer

•	 Sundhed

•	 Brug af digital kontrolapparat

Kursusnr.: 40527

Varighed: 5 dage

Lovpligtig efteruddannelse til dig der er buschauffør

Efteruddannelse skal medvirke til at øge færdselssikkerheden, forbedre miljøet og 
sikre, at det er professionelle chauffører, der udfører jobbet som buschauffør. 

Du kan vælge mellem 2 forskellige uddannelser

På AMU SYD kan du tage EU-bevis løbende, og du kan vælge mellem 2 forskellige 
uddannelser. Se på www.amusyd.dk hvornår den næste uddannelse starter.

Du får viden om færdselsregler, regler for 

arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgiv-

ning samt kendskab til trafiksikker, defensiv 

og energirigtig kørsel.

Du lærer desuden at udføre førstehjælp ved 

hjertestop.

Du får forbedret dine køreegenskaber, så 

du kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige 

og pludseligt opståede situationer. Du lærer 

også hvad du kan gøre bag rettet, for at und-

gå disse situationer.

En del af uddannelsen vil foregå på køretek-

nisk anlæg.

Overblik over uddannelsens indhold:

•	 Nye færdselsregler, regler for køre- og 
hviletid og arbejdstidsregler

•	 Transportlovgivning

•	 Trafiksikker, defensiv og energirigtig 
kørsel

•	 Hjerte-lunge-redning

•	 Kørselsdynamik

•	 Styre-, bremse- og undvigeteknikker

•	 Vej-, vejr- og trafikforhold

Kursusnr.: 40530, 45122

Varighed: 5 dage
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

DELTAGELSE PÅ AMU-UDDANNELSE

Betingelserne for at deltage på AMU-uddannelse er forskellige i forhold til, hvordan din situation 

er på arbejdsmarkedet i den periode, du går på AMU-uddannelse.

Se hvilke betingelser, der gælder for dig på AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan du få ved henvendelse til:

Kursussekretær: Janne Holm 76 37 37 31 • jrh@amusyd.dk

Uddannelseskonsulent: Flemming Pedersen  76 37 37 35 • fp@amusyd.dk

Tilmeld dig

nyhed
sbre

vet 
her

Vidste du at du kan få tilsendt spændende 

kursusnyheder pr. e-mail?

På den måde er du altid opdateret omkring 

kurser, der kunne være relevante for dig. 

Det er nemt og bekvemt og sikrer dig hurtig 

adgang til yderligere informationer.

Scan QR-koden eller klik ind på www.

amusyd.dk og tilmeld dig med det samme.

KURSUSNYHEDER - DIREKTE I DIN INBOX


