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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.

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 personer 
Efteruddannelse

2019

facebook.com/kursuscentret



for buschauffører - obligatorisk del
AMU 40530
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og sup-
pleret med yderligere 2 dages uddannelse, på lovlig vis 
bestride jobbet som buschauffør jf. Trafik- og Byggesty-
relsens BEK nr. 877 af 08/07/2015 § 22 stk. 1 nr. 1 - 4, 
stk. 2 og stk. 3, på grundlag af sin viden om færdselsreg-
ler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlov-
givning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og ener-
girigtig kørsel.
Deltageren kan udføre førstehjælp ved hjertestop jf. 
Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan.

Køreteknik for erhvervschauffører  
- ajourføring 
AMU 48466

Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig 
godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring 
kan, efter gennemført uddannelse på et af myndighederne 
godkendt køreteknisk anlæg, 
reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt op-
ståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, 
undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer. AMU 

Køre- og hviletidsregler 
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 D erhvervet før 10/9 2008 eller tidli-
gere erhvervet EU-kvalifikationsbevis.
Varighed: 5 dage Min. deltagerantal: 4
Deltagergebyr: 590,-

AMU 47874

Deltageren har kendskab til lovgrundlaget for trafiksel-
skabers og kommuners virke inden for offentlig service-
trafik, samt har viden om regelsættet for offentlig service-
trafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for 
befordring af borgere med forskellige behov. Deltageren 
har kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere 
korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

Varighed: 1 dag Min. deltagerantal: 15
Deltagergebyr: 118,- 
 

 

AMU 40544

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 
føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen 
og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund ud-
føre en sikker og forsvarlig kørsel. Deltageren kan føre 
køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anven-
de reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssik-
kerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltage-
ren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Trafik - og 
Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 08/07/2015 om kvalifika-
tionskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 

Adgangsbetingelser: 
Fyldt 24 år og have erhvervet kørekort, kategori D-EP.

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

AMU 48652
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende ar-
bejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig 
persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse 
med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig 
myndighed, samt limousinekørsel. 

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 
føre og betjene køretøjet og udviser rutineret, passager-
venlig og energirigtig køreadfærd.

Adgangsbetingelser:
Deltageren skal være fyldt 21 år og have haft kørekort til 
bil i mindst 3 år.
Varighed: 10 dage Min. deltagerantal: 10
Deltagergebyr: 1180,- 

AMU 45644
Deltageren kan, på baggrund af egen kulturel selvforståel-
se, samt kendskab til og forståelse for andre menneskers 
forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske bag-
grunde, kommunikere med passagererne på en måde, der 
tager hensyn til passagerernes kulturelle baggrunde.
Varighed: 2 dage Min. deltagerantal: 14
Deltagergebyr: 236,-

AMU 45080
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med 
praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens ud-
stødning, 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 lave-
ste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj. 
Endvidere kan deltageren udnytte køretøjets bevægelses-
energi 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 45075
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på bag-
grund af gældende køre- og hviletidsregler for gods-
transport/personbefordring, udfylde, anvende og kontrol-
lere diagramark samt føre kontrol med fartskriverens 
funktioner.
Varighed: 1 dag Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 118,-

AMU 40531
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vur-
dere egen og andre trafikanters adfærd og på den-
ne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel. 
 
Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, 
kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet 
i Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelse til 
denne kategori jf. bek. nr. 1599 af 22/12/2014.Deltage-
ren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sik-
kerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, 
færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik 
jf Trafik- og Byggestyrelsens bek. nr.877 af 08/07/2015om 
kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtrans-
port.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet 
jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 
181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettig-
heder.
Varighed: 30 dage Min. deltagerantal: 6
Deltagergebyr: 3540,-
Adgangsbetingelser: Fyldt 24 år

AMU 40883
Buschaufføren kan, på baggrund af kendskab til handi-
cappedes behov for assistance med hjælpemidler som fx 
kørestol, rollator og anerkendte hjælpehunde, gennem-
føre en pålidelig og professionel befordring under hen-
syn til passagerernes sårbarhed under rejse.

Buschaufføren har forståelse for de holdnings- og om-
givelsesmæssige barrierer, som fysisk og psykisk han-
dicappede står over for, og kan udvise hensigtsmæssig 
adfærd i befordringsmæssige sammenhænge.

Buschaufføren har kendskab til kommunikationsmeto-
der i relation til syns- og hørehæmmede passagerer, og 
kan skelne mellem, hvad passagerer med nedsat mobili-
tet, kommunikations- og orienteringsevne selv er i stand 
til at gøre.

Uddannelsen opfylder uddannelseskravet jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011
af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Varighed: 1 dag  Min. deltagerantal: 15
Deltagergebyr: 118,-

AMU 48104
Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme 
og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes 
særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, 
håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til 
deres specielle fysiske og psykiske situation.

På baggrund af sin viden om særlige passageres be-
hov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne 
gruppe passagerer sikkert og professionelt.

Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i til-
fælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage 
alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende 
brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra
køretøj.

Varighed: 2 dage  Min. deltagerantal: 15
Deltagergebyr: 236,-
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for buschauffører - obligatorisk del
AMU 40530
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og sup-
pleret med yderligere 2 dages uddannelse, på lovlig vis 
bestride jobbet som buschauffør jf. Trafik- og Byggesty-
relsens BEK nr. 877 af 08/07/2015 § 22 stk. 1 nr. 1 - 4, 
stk. 2 og stk. 3, på grundlag af sin viden om færdselsreg-
ler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlov-
givning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og ener-
girigtig kørsel.
Deltageren kan udføre førstehjælp ved hjertestop jf. 
Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan.

Køreteknik for erhvervschauffører  
- ajourføring 
AMU 48466

Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig 
godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring 
kan, efter gennemført uddannelse på et af myndighederne 
godkendt køreteknisk anlæg, 
reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt op-
ståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, 
undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer. AMU 

Køre- og hviletidsregler 
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 D erhvervet før 10/9 2008 eller tidli-
gere erhvervet EU-kvalifikationsbevis.
Varighed: 5 dage Min. deltagerantal: 4
Deltagergebyr: 590,-

AMU 47874

Deltageren har kendskab til lovgrundlaget for trafiksel-
skabers og kommuners virke inden for offentlig service-
trafik, samt har viden om regelsættet for offentlig service-
trafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for 
befordring af borgere med forskellige behov. Deltageren 
har kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere 
korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.

Varighed: 1 dag Min. deltagerantal: 15
Deltagergebyr: 118,- 
 

 

AMU 40544

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 
føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen 
og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund ud-
føre en sikker og forsvarlig kørsel. Deltageren kan føre 
køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anven-
de reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssik-
kerhed og miljøsikkerhed, service og logistik. Deltage-
ren erhverver chaufføruddannelsesbevis jf. Trafik - og 
Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 08/07/2015 om kvalifika-
tionskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 

Adgangsbetingelser: 
Fyldt 24 år og have erhvervet kørekort, kategori D-EP.

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

AMU 48652
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende ar-
bejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig 
persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse 
med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig 
myndighed, samt limousinekørsel. 

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 
føre og betjene køretøjet og udviser rutineret, passager-
venlig og energirigtig køreadfærd.

Adgangsbetingelser:
Deltageren skal være fyldt 21 år og have haft kørekort til 
bil i mindst 3 år.
Varighed: 10 dage Min. deltagerantal: 10
Deltagergebyr: 1180,- 

AMU 45644
Deltageren kan, på baggrund af egen kulturel selvforståel-
se, samt kendskab til og forståelse for andre menneskers 
forskellige kulturelle, religiøse, sproglige og etniske bag-
grunde, kommunikere med passagererne på en måde, der 
tager hensyn til passagerernes kulturelle baggrunde.
Varighed: 2 dage Min. deltagerantal: 14
Deltagergebyr: 236,-

AMU 45080
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse med 
praktisk øvelseskørsel, gennem teori om motorens ud-
stødning, 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 lave-
ste brændstofforbrug i forhold til det aktuelle køretøj. 
Endvidere kan deltageren udnytte køretøjets bevægelses-
energi 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 45075
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, på bag-
grund af gældende køre- og hviletidsregler for gods-
transport/personbefordring, udfylde, anvende og kontrol-
lere diagramark samt føre kontrol med fartskriverens 
funktioner.
Varighed: 1 dag Min. deltagerantal: 12
Deltagergebyr: 118,-

AMU 40531
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vur-
dere egen og andre trafikanters adfærd og på den-
ne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel. 
 
Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, 
kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet 
i Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelse til 
denne kategori jf. bek. nr. 1599 af 22/12/2014.Deltage-
ren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sik-
kerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, 
færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik 
jf Trafik- og Byggestyrelsens bek. nr.877 af 08/07/2015om 
kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtrans-
port.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet 
jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 
181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettig-
heder.
Varighed: 30 dage Min. deltagerantal: 6
Deltagergebyr: 3540,-
Adgangsbetingelser: Fyldt 24 år

AMU 40883
Buschaufføren kan, på baggrund af kendskab til handi-
cappedes behov for assistance med hjælpemidler som fx 
kørestol, rollator og anerkendte hjælpehunde, gennem-
føre en pålidelig og professionel befordring under hen-
syn til passagerernes sårbarhed under rejse.

Buschaufføren har forståelse for de holdnings- og om-
givelsesmæssige barrierer, som fysisk og psykisk han-
dicappede står over for, og kan udvise hensigtsmæssig 
adfærd i befordringsmæssige sammenhænge.

Buschaufføren har kendskab til kommunikationsmeto-
der i relation til syns- og hørehæmmede passagerer, og 
kan skelne mellem, hvad passagerer med nedsat mobili-
tet, kommunikations- og orienteringsevne selv er i stand 
til at gøre.

Uddannelsen opfylder uddannelseskravet jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011
af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Varighed: 1 dag  Min. deltagerantal: 15
Deltagergebyr: 118,-

AMU 48104
Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme 
og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes 
særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, 
håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til 
deres specielle fysiske og psykiske situation.

På baggrund af sin viden om særlige passageres be-
hov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne 
gruppe passagerer sikkert og professionelt.

Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i til-
fælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage 
alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende 
brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra
køretøj.

Varighed: 2 dage  Min. deltagerantal: 15
Deltagergebyr: 236,-
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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.

Læse/stave

problemer?

Kontakt os i god tidproblemer?
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Kursuscentret
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