
Økonomi
Det er muligt at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Der kan også 

søges om kørselsgodtgørelse. Hvis du har mere end 60 km. mellem skolen 

og dit hjem kan du søge om at få kost og logi på skolen.

Deltagerbetaling og kursustidspunkter – se www.eucnordvest.dk/kursus.

Hvis du er ledig, skal din  deltagelse aftales med jobcentret eller din A-

kasse.

Udeblivelse og framelding
Ved udeblivelse fra en uddannelse eller framelding mindre end en uge før 

uddannelsens start opkræver skolen selvstændige erhvervsdrivende og 

arbejdsgivere en afgift, se www.eucnordvest.dk/kursuscenter / AMU-kurser 

og efteruddannelse / Betingelser ved tilmelding til AMU-kurser.

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift, bl.a. hvis han 

erstatter den frameldte eller udeblevne medarbejder med en anden. Der 

tages forbehold for ændringer.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på www.eucnordvest.dk/kursus

Har du læse/staveproblemer?

Tilmeld dig i god tid og fortæl om dit problem. 

Vi kan bestille en IT-rygsæk til dig.

facebook.com/kursuscentret
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Læse/stave

problemer?

Kontakt os i god tidproblemer?

Kontakt os i god tid

Kursuscentret
euc nordvestCenter for Uddannelse og Erhverv

Lerpyttervej 52
DK-7700 Thisted

Limfjordsvej 95 B
DK-7900 Nykøbing M

Tlf. +45 99 19 19 19

kursus@eucnordvest.dk
eucnordvest.dk/kursus
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AMU 47857
Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt 
på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sund-
hed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik mv. 
jf. Trafik - og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 08/07/2015 
om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vej-
transport.
Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort ka-
tegori C jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Justits-
ministeriets BEK nr. 12 af 10/01/2013 om kørekort

Varighed: 50 dage Min. deltagerantal: 1
Deltagergebyr: 5900,-

AMU 47854

Adgangsbetingelser: Kørekort til kategori B, fyldt 21 år, 
samt opfylde betingelserne for at erhverve kørekort, ka-
tegori C.

Mål for vurderingen af basale færdigheder og vejlednin-
gen i tilknytning hertil er:

1.  At tilrettelægge og tilpasse den enkeltes AMU-under-
visning mhp. at understøtte gennemførelsen og for-
bedre udbyttet af undervisningen.

2.  At vejlede til undervisning i basale færdigheder enten 
i AMU eller efter anden lovgivning f.eks. forberedende 
voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning eller 
dansk som andetsprog, når vurderingen tyder på, at 
deltageren kan have udbytte heraf.

3.  At vejlede til forløb, der kombinerer AMU med anden 
undervisning f. eks. FVU, når vurderingen tyder på, ar 
deltageren kan have udbytte heraf.

Varighed: 30 dage Min. deltagerantal: 8
Deltagergebyr: 3540,-

AMU 45259

Adgangsbetingelser: Beskæftigelse inden for transport/
planlægning og håndtering af farlig gods.

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med 
baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, 
udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt 
af- og pålæsning af farligt gods, i henhold til bestemmel-
serne i ADR, kapitel 1.3.

Varighed: 1 dag Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 118,-

AMU 45114

Adgangsbetingelser: Gyldigt kørekort kat. C, samt op-
fylde kravene til C/E.

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, føre vogn-
tog, kategori C/E samt forestå forebyggende vedligehold 
af vogntog, herunder udbedre mindre driftsfejl. Endvide-
re udføre fagligt relaterede opgaver under hensyntagen 
til gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø-, og forsikrings-
bestemmelser mv. Arbejdet omfatter korrekt lastning 
(lastfordeling/-sikring), anvendelse af div. specialudstyr 
som fx tippe-, veksel- og hejselad. Endelig kan deltage-
ren foretage ruteplanlægning iht. gældende køre-/hvile-
tidsbestemmelser, udvælge nødvendige transportpapirer 
samt anvende diverse mobile kommunikationssystemer.

Varighed: 20 dage Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 2360,-

AMU 47136
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning 
og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på 
statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme 
regler. 

Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende 
bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sik-
kerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt 
afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og af-
spærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rå-
dighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. 

Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske 
stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende be-
stemmelser og kender hele processen vedrørende opsæt-
ning og nedtagning af afmærkning. 

Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfak-
torer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af 
vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke 
til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolle-
ger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafik-
sikkerheden for andre trafikanter. 

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, 
skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Varighed: 2 dage Min. deltagerantal: 12

Deltagergebyr: 236,-  

Godstransport med lastbil

Kørsel med vogntog, kat. C/E

Vejen som arbejdsplads - certifikat

Sikkerhedsuddannelse ved fagligt gods

Godstransport med lastbil samt 
grundl. kval. uddannelse



AMU 45310

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem 
teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under 
transport, udvælge og anvende det korrekte lastsik-
ringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på 
lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, 
at transporten kan gennemføres, uden at der opstår ska-
der på gods eller køretøj eller risiko for uheld. Arbejdet 
omfatter læsning og surring på en sikker måde således, 
at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke over-
skrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, 
opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt 
vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens 
anvisninger eller andre gældende bestemmelser. Ende-
lig kan deltageren udfylde nationale og internationale 
fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger 
ved godsets beskadigelse.
Varighed: 3 dage Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 354,-

både med analogt samt digitalt kontrolapparat
AMU 44722

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem 
teori om gældende køre- og hviletidsregler for gods-
transport/personbefordring, anvende disse i forhold til 
en planlagt transportopgave, såvel nationalt som inter-
nationalt.

Varighed: 1 dag Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 118,-

AMU 45311
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, føre 
vogntog, kategori D/E samt forestå forebyggende vedli-
gehold af vogntog, herunder udbedre mindre driftsfejl. 
Deltageren kan endvidere udføre fagligt relaterede op-
gaver under hensyntagen til gældende sikkerheds-, ar-
bejdsmiljø-, og forsikringsbestemmelser.

Varighed: 10 dage Min. deltagerantal: 5
Deltagergebyr: 1180,-

ADR Repetition 
AMU 47706, 47707, 47714, 47716
Varighed: 1,7-3,3 dage - Min. deltagerantal: 5

ADR Grundkursus - Vejtransport AMU 
af farl. gods i emballage  
AMU 46905
Varighed: 3 dage - Min. deltagerantal: 5

ADR Grund- og specialiserings- AMU 
kursus Tank + Klasse 1
AMU 47696
Varighed: 5,4 dage - Min. deltagerantal: 10

Deltagergebyr: kr. 200,- til 289,- pr. dag  
Læs om ADR-kurserne på eucnordvest.dk/kursus.

AMU 47855
Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt 
på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til 
sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logi-
stik mv. jf. Trafik - og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 
08/07/2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køre-
tøjer i vejtransport.

Varighed: 20 dage Min. deltagerantal: 1
Deltagergebyr: 2360,-

AMU 47856
Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt 
på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til 
sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logi-
stik mv. jf. Trafik - og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 
08/07/2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køre-
tøjer i vejtransport.

Varighed: 40 dage Min. deltagerantal: 1
Deltagergebyr: 4720,-

 

Lastsikring og stuvning af gods ADR-kurser

Køre- og hviletidsregler Intensiv grundlæggende kval. 
uddannelse - lastbil

Grundlæggende kvalifikationsuddan-
nelse - lastbil

Kørsel med vogntog, kat. D/E

EU-Efteruddannelse for godschauffører - 
oblig. del
AMU 47848
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og sup-
pleret med yderligere 2 dages uddannelse, der er god-
kendt af Trafik- og Byggestyrelsen, bestride jobbet som 
godstransportchauffør jf. BEK nr. 877 af 08/07/2015, § 
21 og § 22. Herunder er deltageren ajourført inden for 
færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, 
transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter 
Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikker-
hed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder oriente-
ring om ny teknologi, og lastsikring.

Køreteknik for erhvervschauffører - 
ajourføring
AMU 48466
Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig 
godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring 
kan, efter gennemført uddannelse på et af myndighe-
derne godkendt køreteknisk anlæg, reagere hensigts-
mæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer 
og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afvær-
geteknik i disse køretøjer.

Køre- og hviletidregler
AMU 44722
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem 
teori om gældende køre- og hviletidsregler for gods-
transport/personbefordring, anvende disse i forhold til 
en planlagt transportopgave, såvel nationalt som inter-
nationalt.

Adgangsbetingelser: Kørekort til kategori C eller D, 
erhvervet før 10/9 2009, samt intensiv grundlæggende 
kvalifikationsuddannelse eller tidligere erhvervet EU-
kvalifikationsbevis. 

Varighed: 5 dage Min. deltagerantal: 8
Deltagergebyr: 590,- 

EU-Efteruddannelse for godschauffører - 
oblig. del
AMU 47848
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og sup-
pleret med yderligere 2 dages uddannelse, der er god-
kendt af Trafik- og Byggestyrelsen, bestride jobbet som 
godstransportchauffør jf. BEK nr. 877 af 08/07/2015, § 
21 og § 22. Herunder er deltageren ajourført inden for 
færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, 
transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter 
Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikker-
hed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder oriente-
ring om ny teknologi, og lastsikring.

Vejen som arbejdsplads
AMU 47136
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærk-
ning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejar-
bejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er under-
lagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab 
til de grundlæggende bestemmelser vedrørende af-
mærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejreg-
ler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbej-
der med opsætning af skilte og afspærring i forskellige 
trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og 
godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan ud-
føre korrekt afmærkning af typiske stationære og be-
vægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser 
og kender hele processen vedrørende opsætning og 
nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en 
sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme 
ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan 
eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksik-
kerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder 
på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for 
andre trafikanter. 
Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, 
skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Adgangsbetingelser: Kørekort til kategori C eller D, 
erhvervet før 10/9 2009, samt intensiv grundlæggende 
kvalifikationsuddannelse eller tidligere erhvervet EU-
kvalifikationsbevis.

Varighed: 5 dage Min. deltagerantal: 8
Deltagergebyr: 590,- 

EU-Efteruddannelse for godschauffører

Vi tilbyder bl.a. følgende kombinationer: 



AMU 48671

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæs-
sigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende 
multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskop-
læssere) i henhold til gældende regler. Deltageren skal 
kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for-
bundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anven-
des til løft af byrder på gafler, til kranarbejde u. 8 tm, til 
personløft eller til løft af containere i terminalområder.

Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene al-
mindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gaf-
ler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og sta-
ble gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne 
betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter. 

De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal 
opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljø-
faglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.

Varighed: 5 dage Min. deltagerantal:  10
Deltagergebyr: 590,-

AMU 45075
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på bag-
grund af gældende køre- og hviletidsregler for gods-
transport/personbefordring, udfylde, anvende og kon-
trollere diagramark samt føre kontrol med fartskriverens 
funktioner.

Varighed: 1 dag Min. deltagerantal:  12
Deltagergebyr: 118,-

AMU 47592
Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og 
betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og 
gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, 
med forskellig opbygning og udstyr efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede 
godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og 
lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens 
krav. Uddannelsen indeholder de emner, der er nød-
vendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifi-
kationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgø-
relse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 
af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og 
gaffelstablere. 

Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der 
aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fast-
lagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Adgangsbetingelser: Deltagerne skal være fyldt 18 år, 
og skal kunne fremvise gyldig kørekort eller lægeat-
test. 

Varighed: 7 dage Min. deltagerantal: 8 
Deltagergebyr: 826,- 

AMU 45080
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med 
praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens 
udstødning, herunder stoffernes skadelige indflydelse 
på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest 
korrekte køremåde, som giver den bedste udnyttelse 
af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det laveste 
brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj. 

Endvidere kan deltageren udnytte køretøjets bevæ-
gelsesenergi ved en defensiv køremåde og vurdere de 
faktorer, som fremmer og hæmmer stress i trafikale 
situationer.

Varighed: 3 dage Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 354,-

AMU 48644
Deltageren kan udføre normalt forekommende kran-
opgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 
tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret 
kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifi-
kationskrav.

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til ri-
sici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile 
kraners opbygning og sikkerhedsanordninger. 

Efter endt uddannelse kan deltageren betjene mobile 
kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved 
hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svin-
gende byrde - vurdere byrders vægt og tyngdepunktets 
placering.
Desuden får deltageren kendskab til eftersyn af 
anhugningsgrej med udgangspunkt i leverandørens 
brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille 
mobile kraner korrekt.
Adgangsbetingelser: Deltagerne skal være fyldt 18 år, 
og have kørekort til personbil, samt skal kunne frem-
vise gyldig kørekort eller lægeattest. 

Varighed: 10 dage Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 1180,-

AMU 47796
Deltageren har kendskab til de grundlæggende be-
stemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med 
arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motor-
trafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. 
Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan fore-
komme ved mangelfuld afmærkning af reparationsar-
bejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at 
øge trafiksikkerheden. 
Deltageren kender procedurerne i forbindelse med ar-
bejde på havarerede køretøjer på motorveje og motor-
trafikveje. 
Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved ar-
bejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og 
motortrafikveje.
Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af af-
spærringsvogn.

Varighed: 1 dag Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 118,-

Gaffeltruck, certifikatkursus B

Energirigtig kørsel

Mobile kraner >8-30 TM med  
integreret kranbasis

Vejen som arbejdsplads, autohjælp

Teleskoplæsser - Certifikat Brug af diagrammark og kontrolapparat

NYHED! 

Gaffeltruck på fremmedsprog  
AMU 47592

Nu kan du tage gaffeltruck certifikatkursus B  på 
fremmedsprog. Kurset foregår med tolk, så du 
skal aftale med dit jobcenter om muligheder for 
dig. Adgangskrav: Dansk kørekort B eller lægeer-
klæring. Der er både teoretisk og praktisk prøve.  
Sprog: arabisk, tigrinya, persisk og kurdisk. 

Varighed: 9 dage Min. deltagerantal: 6
Deltagergebyr: 823,-



AMU 48671

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæs-
sigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende 
multifunktionsmaskiner (herefter betegnet teleskop-
læssere) i henhold til gældende regler. Deltageren skal 
kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for-
bundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anven-
des til løft af byrder på gafler, til kranarbejde u. 8 tm, til 
personløft eller til løft af containere i terminalområder.

Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene al-
mindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gaf-
ler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og sta-
ble gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne 
betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter. 

De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal 
opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljø-
faglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.

Varighed: 5 dage Min. deltagerantal:  10
Deltagergebyr: 590,-

AMU 45075
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på bag-
grund af gældende køre- og hviletidsregler for gods-
transport/personbefordring, udfylde, anvende og kon-
trollere diagramark samt føre kontrol med fartskriverens 
funktioner.

Varighed: 1 dag Min. deltagerantal:  12
Deltagergebyr: 118,-

AMU 47592
Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og 
betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og 
gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, 
med forskellig opbygning og udstyr efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede 
godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og 
lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens 
krav. Uddannelsen indeholder de emner, der er nød-
vendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifi-
kationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgø-
relse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 
af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og 
gaffelstablere. 

Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der 
aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fast-
lagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Adgangsbetingelser: Deltagerne skal være fyldt 18 år, 
og skal kunne fremvise gyldig kørekort eller lægeat-
test. 

Varighed: 7 dage Min. deltagerantal: 8 
Deltagergebyr: 826,- 

AMU 45080
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med 
praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens 
udstødning, herunder stoffernes skadelige indflydelse 
på miljøet og helbredet, vælge og anvende den mest 
korrekte køremåde, som giver den bedste udnyttelse 
af brændstoffet, den bedste trækkraft, og det laveste 
brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj. 

Endvidere kan deltageren udnytte køretøjets bevæ-
gelsesenergi ved en defensiv køremåde og vurdere de 
faktorer, som fremmer og hæmmer stress i trafikale 
situationer.

Varighed: 3 dage Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 354,-

AMU 48644
Deltageren kan udføre normalt forekommende kran-
opgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 
tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret 
kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifi-
kationskrav.

Efter endt uddannelse har deltageren kendskab til ri-
sici forbundet med arbejde med mobile kraner- mobile 
kraners opbygning og sikkerhedsanordninger. 

Efter endt uddannelse kan deltageren betjene mobile 
kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved 
hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svin-
gende byrde - vurdere byrders vægt og tyngdepunktets 
placering.
Desuden får deltageren kendskab til eftersyn af 
anhugningsgrej med udgangspunkt i leverandørens 
brugsanvisning- aflæse lastdiagrammer- opstille 
mobile kraner korrekt.
Adgangsbetingelser: Deltagerne skal være fyldt 18 år, 
og have kørekort til personbil, samt skal kunne frem-
vise gyldig kørekort eller lægeattest. 

Varighed: 10 dage Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 1180,-

AMU 47796
Deltageren har kendskab til de grundlæggende be-
stemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med 
arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motor-
trafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. 
Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan fore-
komme ved mangelfuld afmærkning af reparationsar-
bejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at 
øge trafiksikkerheden. 
Deltageren kender procedurerne i forbindelse med ar-
bejde på havarerede køretøjer på motorveje og motor-
trafikveje. 
Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved ar-
bejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og 
motortrafikveje.
Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af af-
spærringsvogn.

Varighed: 1 dag Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 118,-

Gaffeltruck, certifikatkursus B

Energirigtig kørsel

Mobile kraner >8-30 TM med  
integreret kranbasis

Vejen som arbejdsplads, autohjælp

Teleskoplæsser - Certifikat Brug af diagrammark og kontrolapparat

NYHED! 

Gaffeltruck på fremmedsprog  
AMU 47592

Nu kan du tage gaffeltruck certifikatkursus B  på 
fremmedsprog. Kurset foregår med tolk, så du 
skal aftale med dit jobcenter om muligheder for 
dig. Adgangskrav: Dansk kørekort B eller lægeer-
klæring. Der er både teoretisk og praktisk prøve.  
Sprog: arabisk, tigrinya, persisk og kurdisk. 

Varighed: 9 dage Min. deltagerantal: 6
Deltagergebyr: 823,-



AMU 45310

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem 
teori om kræfternes indvirkning på lastet gods under 
transport, udvælge og anvende det korrekte lastsik-
ringsudstyr, stuve og surre forskellige godstyper på 
lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer således, 
at transporten kan gennemføres, uden at der opstår ska-
der på gods eller køretøj eller risiko for uheld. Arbejdet 
omfatter læsning og surring på en sikker måde således, 
at køretøjets tilladte akseltryk og totalvægt ikke over-
skrides, almindelig emballageafmærkning, håndtering, 
opklodsning og afstivning af forskellige godstyper samt 
vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens 
anvisninger eller andre gældende bestemmelser. Ende-
lig kan deltageren udfylde nationale og internationale 
fragtbreve og kan træffe de nødvendige foranstaltninger 
ved godsets beskadigelse.
Varighed: 3 dage Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 354,-

både med analogt samt digitalt kontrolapparat
AMU 44722

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem 
teori om gældende køre- og hviletidsregler for gods-
transport/personbefordring, anvende disse i forhold til 
en planlagt transportopgave, såvel nationalt som inter-
nationalt.

Varighed: 1 dag Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 118,-

AMU 45311
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, føre 
vogntog, kategori D/E samt forestå forebyggende vedli-
gehold af vogntog, herunder udbedre mindre driftsfejl. 
Deltageren kan endvidere udføre fagligt relaterede op-
gaver under hensyntagen til gældende sikkerheds-, ar-
bejdsmiljø-, og forsikringsbestemmelser.

Varighed: 10 dage Min. deltagerantal: 5
Deltagergebyr: 1180,-

ADR Repetition 
AMU 47706, 47707, 47714, 47716
Varighed: 1,7-3,3 dage - Min. deltagerantal: 5

ADR Grundkursus - Vejtransport AMU 
af farl. gods i emballage  
AMU 46905
Varighed: 3 dage - Min. deltagerantal: 5

ADR Grund- og specialiserings- AMU 
kursus Tank + Klasse 1
AMU 47696
Varighed: 5,4 dage - Min. deltagerantal: 10

Deltagergebyr: kr. 200,- til 289,- pr. dag  
Læs om ADR-kurserne på eucnordvest.dk/kursus.

AMU 47855
Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt 
på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til 
sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logi-
stik mv. jf. Trafik - og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 
08/07/2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køre-
tøjer i vejtransport.

Varighed: 20 dage Min. deltagerantal: 1
Deltagergebyr: 2360,-

AMU 47856
Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt 
på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til 
sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logi-
stik mv. jf. Trafik - og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 
08/07/2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køre-
tøjer i vejtransport.

Varighed: 40 dage Min. deltagerantal: 1
Deltagergebyr: 4720,-

 

Lastsikring og stuvning af gods ADR-kurser

Køre- og hviletidsregler Intensiv grundlæggende kval. 
uddannelse - lastbil

Grundlæggende kvalifikationsuddan-
nelse - lastbil

Kørsel med vogntog, kat. D/E

EU-Efteruddannelse for godschauffører - 
oblig. del
AMU 47848
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og sup-
pleret med yderligere 2 dages uddannelse, der er god-
kendt af Trafik- og Byggestyrelsen, bestride jobbet som 
godstransportchauffør jf. BEK nr. 877 af 08/07/2015, § 
21 og § 22. Herunder er deltageren ajourført inden for 
færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, 
transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter 
Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikker-
hed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder oriente-
ring om ny teknologi, og lastsikring.

Køreteknik for erhvervschauffører - 
ajourføring
AMU 48466
Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig 
godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring 
kan, efter gennemført uddannelse på et af myndighe-
derne godkendt køreteknisk anlæg, reagere hensigts-
mæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer 
og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afvær-
geteknik i disse køretøjer.

Køre- og hviletidregler
AMU 44722
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, gennem 
teori om gældende køre- og hviletidsregler for gods-
transport/personbefordring, anvende disse i forhold til 
en planlagt transportopgave, såvel nationalt som inter-
nationalt.

Adgangsbetingelser: Kørekort til kategori C eller D, 
erhvervet før 10/9 2009, samt intensiv grundlæggende 
kvalifikationsuddannelse eller tidligere erhvervet EU-
kvalifikationsbevis. 

Varighed: 5 dage Min. deltagerantal: 8
Deltagergebyr: 590,- 

EU-Efteruddannelse for godschauffører - 
oblig. del
AMU 47848
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og sup-
pleret med yderligere 2 dages uddannelse, der er god-
kendt af Trafik- og Byggestyrelsen, bestride jobbet som 
godstransportchauffør jf. BEK nr. 877 af 08/07/2015, § 
21 og § 22. Herunder er deltageren ajourført inden for 
færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, 
transportlovgivning, førstehjælp ved hjertestop efter 
Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, trafiksikker-
hed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder oriente-
ring om ny teknologi, og lastsikring.

Vejen som arbejdsplads
AMU 47136
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærk-
ning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejar-
bejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er under-
lagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab 
til de grundlæggende bestemmelser vedrørende af-
mærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejreg-
ler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbej-
der med opsætning af skilte og afspærring i forskellige 
trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og 
godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan ud-
føre korrekt afmærkning af typiske stationære og be-
vægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser 
og kender hele processen vedrørende opsætning og 
nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en 
sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme 
ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan 
eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksik-
kerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder 
på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for 
andre trafikanter. 
Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, 
skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Adgangsbetingelser: Kørekort til kategori C eller D, 
erhvervet før 10/9 2009, samt intensiv grundlæggende 
kvalifikationsuddannelse eller tidligere erhvervet EU-
kvalifikationsbevis.

Varighed: 5 dage Min. deltagerantal: 8
Deltagergebyr: 590,- 

EU-Efteruddannelse for godschauffører

Vi tilbyder bl.a. følgende kombinationer: 



AMU 47857
Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt 
på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sund-
hed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik mv. 
jf. Trafik - og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 08/07/2015 
om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vej-
transport.
Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort ka-
tegori C jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Justits-
ministeriets BEK nr. 12 af 10/01/2013 om kørekort

Varighed: 50 dage Min. deltagerantal: 1
Deltagergebyr: 5900,-

AMU 47854

Adgangsbetingelser: Kørekort til kategori B, fyldt 21 år, 
samt opfylde betingelserne for at erhverve kørekort, ka-
tegori C.

Mål for vurderingen af basale færdigheder og vejlednin-
gen i tilknytning hertil er:

1.  At tilrettelægge og tilpasse den enkeltes AMU-under-
visning mhp. at understøtte gennemførelsen og for-
bedre udbyttet af undervisningen.

2.  At vejlede til undervisning i basale færdigheder enten 
i AMU eller efter anden lovgivning f.eks. forberedende 
voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning eller 
dansk som andetsprog, når vurderingen tyder på, at 
deltageren kan have udbytte heraf.

3.  At vejlede til forløb, der kombinerer AMU med anden 
undervisning f. eks. FVU, når vurderingen tyder på, ar 
deltageren kan have udbytte heraf.

Varighed: 30 dage Min. deltagerantal: 8
Deltagergebyr: 3540,-

AMU 45259

Adgangsbetingelser: Beskæftigelse inden for transport/
planlægning og håndtering af farlig gods.

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med 
baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, 
udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt 
af- og pålæsning af farligt gods, i henhold til bestemmel-
serne i ADR, kapitel 1.3.

Varighed: 1 dag Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 118,-

AMU 45114

Adgangsbetingelser: Gyldigt kørekort kat. C, samt op-
fylde kravene til C/E.

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, føre vogn-
tog, kategori C/E samt forestå forebyggende vedligehold 
af vogntog, herunder udbedre mindre driftsfejl. Endvide-
re udføre fagligt relaterede opgaver under hensyntagen 
til gældende sikkerheds-, arbejdsmiljø-, og forsikrings-
bestemmelser mv. Arbejdet omfatter korrekt lastning 
(lastfordeling/-sikring), anvendelse af div. specialudstyr 
som fx tippe-, veksel- og hejselad. Endelig kan deltage-
ren foretage ruteplanlægning iht. gældende køre-/hvile-
tidsbestemmelser, udvælge nødvendige transportpapirer 
samt anvende diverse mobile kommunikationssystemer.

Varighed: 20 dage Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 2360,-

AMU 47136
Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning 
og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på 
statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme 
regler. 

Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende 
bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sik-
kerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt 
afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og af-
spærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rå-
dighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. 

Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske 
stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende be-
stemmelser og kender hele processen vedrørende opsæt-
ning og nedtagning af afmærkning. 

Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfak-
torer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af 
vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke 
til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolle-
ger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafik-
sikkerheden for andre trafikanter. 

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, 
skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Varighed: 2 dage Min. deltagerantal: 12

Deltagergebyr: 236,-  

Godstransport med lastbil

Kørsel med vogntog, kat. C/E

Vejen som arbejdsplads - certifikat

Sikkerhedsuddannelse ved fagligt gods

Godstransport med lastbil samt 
grundl. kval. uddannelse



Økonomi
Det er muligt at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Der kan også 

søges om kørselsgodtgørelse. Hvis du har mere end 60 km. mellem skolen 

og dit hjem kan du søge om at få kost og logi på skolen.

Deltagerbetaling og kursustidspunkter – se www.eucnordvest.dk/kursus. 

Hvis du er ledig, skal din  deltagelse aftales med jobcentret eller din A-

kasse.

Udeblivelse og framelding
Ved udeblivelse fra en uddannelse eller framelding mindre end en uge før 

uddannelsens start opkræver skolen selvstændige erhvervsdrivende og 

arbejdsgivere en afgift, se www.eucnordvest.dk/kursuscenter / AMU-kurser 

og efteruddannelse / Betingelser ved tilmelding til AMU-kurser.

 
I visse tilfælde kan arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift, bl.a. hvis han 

erstatter den frameldte eller udeblevne medarbejder med en anden. Der 

tages forbehold for ændringer.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på www.eucnordvest.dk/kursus

Har du læse/staveproblemer?

Tilmeld dig i god tid og fortæl om dit problem. 

Vi kan bestille en IT-rygsæk til dig.

facebook.com/kursuscentret
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Læse/stave

problemer?

Kontakt os i god tidproblemer?

Kontakt os i god tid

Kursuscentret
euc nordvestCenter for Uddannelse og Erhverv

Lerpyttervej 52
DK-7700 Thisted

Limfjordsvej 95 B
DK-7900 Nykøbing M

Tlf. +45 99 19 19 19

kursus@eucnordvest.dk
eucnordvest.dk/kursus

Transport af gods   
Efteruddannelse
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