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EU-GODSTRANSPORT

Lovpligtig efteruddannelse 
for lastbilchauffører

Efteruddannelse skal medvirke til 

at øge færdselssikkerheden, for-

bedre miljøet og sikre, at det er 

professionelle chauffører, der ud-

fører jobbet som lastbilchauffør.

En professionel lastbilchauffør...

•	 kan føre sin lastbil hensynsfuldt og øko-
nomisk

•	 ved hvordan man kører sikkert i tra-
fikken

•	 kender reglerne, herunder de nyeste 
færdselsregler

•	 ved hvordan man reagerer ved uheld 
og ulykker.

Alt dette – og mere til – indgår i efterud-
dannelsen, som foregår som AMU-ud-
dannelse.

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

Når du har gennemført efteruddannel-
sen, får du et chaufføruddannelsesbe-

vis, der gælder de næste 5 år. 

Sådan får du dit EU-bevis

Når du er færdig med din efteruddan-
nelse, udsteder AMU SYD et midlerti-
digt bevis til dig. Sammen med beviset 
er der et girokort. Når du har indbetalt 
beløbet til Trafikstyrelsen, sender Trafik-
styrelsen 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 
uddannelsen, at du har gyldigt kørekort 
D til bus. Du skal derfor forevise gyldigt 
kørekort til AMU SYD.

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



TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

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 alligevel. 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 ti-
den er inde.

Klik ind på www.amusyd.dk, se datoer-
ne og tilmeld dig med det samme.

Varighed

Efteruddannelsen er obligatorisk og va-
rer i 5 dage. Uddannelsen skal gennem-
føres mindst hvert 5. år.

Uddannelsens indhold

•	 Færdselsregler,	 regler	 for	 arbejdstid,	
køre- og hviletid

•	 Transportlovgivning	og	andre	bestem-
melser af relevans for godstransport

•	 Hjerte-Lunge-Redning

•	 Trafiksikkerhed,	 defensiv-	 og	 energi-
rigtig kørsel, herunder orientering om 
ny teknologi

•	 Lastsikring

Undervisningen i trafiksikkerhed, defen-
siv og energirigtig kørsel indeholder 2 
individuelle køretimer for hver deltager.
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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
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.


