6 Ugers

EU efteruddannelse Bus - turist

Positivliste Vestjylland

Kontakt
Elevservice
99122525
bastrupgardvej@ucholstebro.dk

Fag: Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
Kursuspris
AMU:
DKK 640,00

Fagnummer:
48466

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 128,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.307,75

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse som
erhvervschauffører i køretøjer beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig
personbefordring.
Beskrivelse: Førere af køretøjer der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig
personbefordring, kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludselige opståede situationer og anvende
korrekt styre- og bremseteknik.
Deltageren har igennem teori opnået viden om:
• Kørselsdynamik
• Nye teknologiers mekaniske /fysiske muligheder og begrænsninger
• Mental køreteknik
Deltageren har gennemført nedenstående praktiske øvelser på et køreteknisk anlæg godkendt af
Rigspolitiet.
Øvelser på tør bane:
• Slalomøvelse
• Bremse øvelse
• Bremse- og undvigeøvelse
• Dobbelt undvigeøvelse uden bremsning
Øvelser på glat bane:
• Bremse- og undvigeøvelse
• Styreøvelse i kurve
• Glat bakke med gearskift og igangsætning opad
• Udskridning ved kørsel nedad
• Undvigeøvelse evt. med pludseligt opståede forhindringer
• Dobbelt undvige øvelse med og uden bremsning
• Bremsning på uens friktion

Fag: EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del
Fagnummer:
48616

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.425,50

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for busområdet.

Skive College

Uden for målgruppe:
DKK 7.158,75

Tilmelding

6 Ugers

Beskrivelse: Deltageren har opdateret viden om de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis
anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner:
• Færdselsregler
• Regler for arbejdstid
• Køre- og hviletidsregler
• Trafiksikkerhed, herunder forudse og tilpasse sig risici i trafikken
• Defensiv og energirigtig kørsel
• Ny teknologi i køretøjet
• Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
• Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan
Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf.
Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Fag: Ajourføring for turistbuschauffører
Fagnummer:
48618

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.425,50

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for turistbusområdet
og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har
gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.
Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført uddannelse, erhvervserfaring samt
ajourføring af de nyeste regler og standarder, udføre de forskellige typer af turistkørsel både nationalt og
internationalt. Deltageren har fået opdateret sin viden om de forskellige former for turistkørsel, herunder
udfyldelse af relevante papirer ned relation til bus, passagerer og chauffør, som finder anvendelse i
Danmark og Europa.
Deltageren kan i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer der, vedrører:
- Alm. turistbuskørsel
- Konflikthåndtering og kundeservice
- Sikkerhedsinstruktion og præsentationsteknik
- International lovgivning der er relevant for turistbuskørsel
- Ren- og vedligeholdelse
- Indholdet følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren
kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
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