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Krav om uddannelse til chauffører der
udfører Offentlig Servicetrafik (OST)

FLEXTRAFIK

AMU SYD
er godkendt af 
trafikselskabet,
til at udstede
certifikatet
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BEFORDRING AF BEVÆGELSESHÆMMEDE

I forbindelse med indførelsen af begrebet Offentlig Servicetrafik (FLEXTRAFIK), bliver der 

indført krav om obligatorisk uddannelse til de chauffører, der skal udføre kørslen.

Den offentlige servicetrafik dækker over kørsel med sygdoms- og alderssvækkede, fysisk handi-

cappede, elever og telekørsel, som bliver kørt i personbiler og minibusser med lift.

Chauffører i Offentlig Servicetrafik skal på kursus i 1 dag.  BAB MODUL 1

Chauffører der beskæftiger sig med OST, skal som minimum, gennemføre kurset ”Introduktion til 

offentlig servicetrafik”, der har en varighed på en dag.

Chauffører i personbiler skal på kursus i 3 dage. 

 BAB MODUL 1+2

Chaufførerne i personbiler skal gennemføre kurserne 

”Introduktion til offentlig servicetrafik”, som er på en 

dag og ”Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas-

sagerer”, på to dage. Kurset afsluttes med en skriftlig 

certifikatprøve.

De chauffører, som har gennemført kurset tilfredsstillen-

de og bestået den afsluttende certifikatprøve, opnår et 

certifikat, som bliver en forudsætning for at køre person-

biler for trafikselskaberne.

Chauffører i handicapbusser skal have hele pakken på 5 dage. 

 BAB MODUL 1+2+3

Chaufførerne, der kører med handicapbusser, skal have de 

samme kurser, som de, der kører personbiler, men de skal 

supplere med ”Befordring af fysisk handicappede passage-

rer”, på to dage.

Kurset afsluttes med både en skriftlig og en praktisk prøve. 

Ud over den skriftlige prøve skal deltagerne bestå en prak-

tisk prøve i håndtering af kunder i kørestole mv.

De chauffører, som har gennemført uddannelsen tilfreds-

stillende og bestået den afsluttende certifikatprøves to 

dele, opnår et certifikat, som bliver en forudsætning for at 

køre handicapbusser for trafikselskaberne.



TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

 BAB MODUL 1 
Introduktion til offentlig servicetrafik (46803) 

Varighed: 1 dag 

Kursusperioder: 23.03.15 | 06.07.15 | 03.08.15

Deltageren lærer, på baggrund af sin indsigt i regelsættene for offentlig servicetrafik, at agere 

korrekt som chauffør i denne kørsel.

 BAB MODUL 2 
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (46941) 

Varighed: 2 dage 

Kursusperioder: 24.03.15 - 25.03.15 | 07.07.15 - 08.07.15 | 04.08.15 - 05.08.15

Deltageren lærer

•	 gennem teori, om forskellige handicap

•	 sygdom og aldring

•	 at betjene den handicappedes personlige hjælpeudstyr

•	 at anvende korrekt løfte- og bæreteknik 

•	 at gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj

 BAB MODUL 3 
Befordring af fysisk handicappede passagerer (46943) 

Varighed: 2 dage 

Kursusperioder: 26.03.15 - 27.03.15 | 09.07.15 - 10.07.15 | 06.08.15 - 07.08.15

UDDANNELSENS INDHOLD

BAB-KURSUS

Deltageren lærer

•	 gennem teori, om forskellige fysiske handicap

•	 at betjene den bevægelseshæmmedes personlige 

hjælpeudstyr

•	 at anvende korrekt løfte- og bæreteknik

•	 at gennemføre en komfortabel personbefordring i 

handicapkøretøj

UDDANNELSESSTED
AMU SYD, C F Tietgens Vej 6, 6000 Kolding



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.

TILMELDING

Tilmelding sker via AMU SYD’s hjemmeside: www.amusyd.dk
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YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan du få ved henvendelse til:

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

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

Tilmeld dig

nyhed
sbrev

et he
r

NYHEDSBREV FRA AMU SYD
Vidste du at du kan få tilsendt spændende kursusnyheder 

pr. e-mail?

På den måde er du altid opdateret omkring kurser, der kun-

ne være relevante for dig. Det er nemt og bekvemt og sik-

rer dig hurtig adgang til yderligere informationer.

Scan QR-koden eller klik ind på www.amusyd.dk og tilmeld 

dig med det samme.


