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GODSTRANSPORT - KRAN D - ADR/FARLIGT GODS - DYRETRANSPORT

ER DU CHAUFFØR?
... lovpligtig efteruddannelse

tages på AMU SYD!



TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

TRANSPORT

Godstransport

På AMU SYD kan du tage kørekort og førebevis til 
Lasbil.

Som lastbilchauffør transporterer du gods fra et 
sted til et andet. Du skal være omhyggelig  og nøj-
agtig. Det er vigitigt at du overholder køre- og hvi-
letidsregler og altid er ”fit” til kørslen.

Omhyggelig når du:

•	 Kører

•	 Læser trafikken

•	 Laster

•	 Læsser

•	 Surrer godset fast

Du skal som chauffør være indstillet på skiftende 
mødetider samt aften- og weekendarbejde. Ofte er 
godschauffører væk fra hjemmet i længere perio-
der ad gangen.

Ud over kørekort og førebevis, udbyder AMU SYD 
også kurser i bl.a. lastbilmonteret kran, farligt gods 
og dyretransport.

Lastbilmonteret kran, Certifika D og E

På disse kurser lærer du bl.a. om stabilitetsforhold, 
krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugnings-
metoder.

Teori og praktiske øvelser gør at du er i stand til 
at udføre normalt forekommende arbejdsopgaver 
med en lastbilmonteret kran.

Godstransport / ADR - Farligt gods

Inden for godsområdet udbyder AMU SYD en bred 
vifte af kurser, lige fra grundlæggende stort køre-
kort til lastbil (kategori C) til kørsel med vogntog 
(kategori C/E), energirigtig kørsel og farligt gods.

Vi kører bl.a. repetionskurser i farligt gods, hvor 
nye regler gennemgås og de gamle opfriskes. 

Vore kurser indeholder praktiske øvelser og teori. 
Nogle i kørsel, eller simulator. Nogle i påmontering 
af vogntog eller surring. 

Nogle i førstehjælp og sikkerhed og meget andet.

Kursusudbud Godstransport

EU-Efteruddannelse for godschauffører

40704 5 dage

Kurset er for dig der har erhvervet kørekort til lastbil før den 10. Sep-
tember 2009, eller har et EU-kvalifikationsbevis der ønskes fornyet. 
Kurset er lovpligtig og kvalifikationsbeviset gælder i fem år. Du kan 
læse mere om EU-efteruddannelse på www.amusyd.dk. 

Godstransport med lastbil

40900 30 dage

For dig der vil køre godstransport starter uddannelsen her. Kurset 
har to mål:

At du erhverver kørekort til lastbil.

At du erhverver et EU-kvalifikationbevis, der i dag er lovpligtig for 
alle lastbilchauffører der kører godstransport.

Kørsel med vogntog, kategori C/E

45114 20 dage

Kørekort til vogntog, for dig der vil køre med et påhængskøretøj 
med en tilladt totalvægt over 750 kg.

Der undervises også i andre fag relaterede emner, f.eks lastsikring, 
anvendelse af veksellad, forsikringsbestemmelser og ruteplanlæg-
ning.

Lastbilmonteret kran, certifikat D

45714 10 dage

Hvis du vil betjene en lastbilmonteret kran over 8 tonsmeter og op til 
25 tonsmeter, er dette kursus nødvendigt/lovpligtig. AMU SYD råder 
over tre kraner. 

ADR / Farligt gods

46910 - ADR Grund- og specialiseringskursus - Tank + kl. 1 5 dage

46918 - ADR Repetition - Grundkursus 2 dage

46919 - ADR Repetition - Grundkursus + Kl. 1 2 dage

46923 - ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Kl. 1 3 dage

EU-DIREKTIV

Lovpligtig efteruddannelse for last-
bilchauffører & dyretransportører

I efteråret 2009 startede den obligatoriske efter-
uddannelse for lastbilchauffører.

Efteruddannelse skal medvirke til at øge færd-
selssikkerheden, forbedre miljøet og sikre, at det 
er professionelle chauffører, der udfører jobbet 
som lastbilchauffør.

En professionel lastbilchauffør: 

•	 kan føre sin lastbil hensynsfuldt 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 efteruddannels-
en, som foregår som AMU-uddannelse. Det be-
tyder, at du kommer på en skole, der er vant til at 
undervise voksne fra transportområdet.

Efteruddannelsen er obligatorisk og varer i 5 
dage. Chaufførbeviset skal fornyes hvert 5. år.

Hvornår skal du på kursus?
På amusyd.dk, kan du læse om indfasningsord-
ningen og finde datoen for, hvornår du senest 
skal have været på kursus.

Dyretransport

På AMU SYD underviser vi i dyretransport. Svin, heste, 
får, geder  og køer. Det er vigtigt at dyrenes tarv er i 
højsædet - også under transporten. Vanding, fodring, 
luftcirkulation etc.  
Hvis du transporterer dyr i erhvervsøjemed, skal du på 
kursus.

Kursusudbud Dyretranport

EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører

40710 5 dage

For dig der har erhvervet kørekort til lastbil før den 10. September 
2009, eller har et EU-kvalifikationsbevis der ønskes fornyet. Kurset 
er lovpligtig og undervisningen er med dyretransport som speciale.

Håndtering på samlesteder og kompetencebevis

458682 5 dage

Grundkursus: Håndtering på samlesteder, er påkrævet for personale 
i transport-virksomheder og på samle-pladser som er betroet hånd-
teringen af dyr. Overbygningskursus: Kompetencebevis, er påkrævet 
for chauffører  og ledsagere der transporterer dyr. Med dette kursus 
kan du arbejde med alle dyrearter og transportere alle dyrearter.

Håndtering på samlesteder og kompetencebevis - Heste

H45868 5 dage

For dig der udelukkende arbejder med heste og transporterer heste. 
Kurset afvikles med tre dages fjernundervisning og to dages under-
visning ved AMU SYD.

Håndtering på samlesteder og kompetencebevis - Får 
og geder
F45868 5 dage

For dig der udelukkende arbejder med får og geder og transporterer 
får  og geder. Kurset afvikles med tre dages fjernundervisning og to 
dages undervisning ved AMU SYD.

Håndtering på samlesteder

45867 3 dage

Grundkursus: Håndtering på samlesteder, er påkrævet for personale 
i transportvirksomheder og på samlepladser som er betroet håndte-
ringen af dyr.

Kompetencebevis

45868 3 dage

Overbygningskursus: For dig der har kurset ”Håndtering på samle-
steder” er kompetencebeviset det du mangler, hvis du som chauffør 
eller ledsager vil transportere dyr.
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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.

TILMELDING

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

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan du få ved henvendelse til:

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

Tilmeld dig

nyhed
sbre

vet 
herVidste du at du kan få tilsendt spændende kursusny-

heder 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


