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Nummer:
Titel:
Kort titel:
Varighed:
Godkendelsesperiode:
Status (EUU):
Status (UVM):

Uddannelsesmål med detaljer

42903
Køreteknik ajourføring
Køretek ajour
1,0 dage.
22-06-2010 og fremefter
GOD
GOD

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne
Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig
personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af myndighederne godkendt køreteknisk
anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og
begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt
opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse
køretøjer.
Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede
forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt
opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve gennemkørsel under
anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat bakke bremsning/undvigeøvelse nedad bakke,
indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.
Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre,
betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR og brugen heraf, risikoen ved
anvendelse af motorbremse (inkl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.
Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis
Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering
har gennemført og erhvervet de kompetencer med tilfredsstillende resultat, som beskrevet i målet
med uddannelsen.
Spørgsmål www.viskvalitet.dk
Til deltageren:
I hvilken grad synes du, at kurset gav dig kendskab til:
1. Den nye teknologis muligheder og begrænsninger?
2. Køretekniske og mekanisk/fysiske faktorer?
3. Korrekt bremseteknik med ABS-bremser?
4. Betydningen af ASR?
5. Nye transmissionstyper (CAG - Geartronic - EPS o.l.)?
Hvor stor betydning har det for dig at lære noget om:
1. Den nye teknologis muligheder og begrænsninger?
2. Køretekniske og mekanisk/fysiske faktorer?
3. Korrekt bremseteknik med ABS-bremser?
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4. Betydningen af ASR?
5. Nye transmissionstyper (CAG - Geartronic - EPS o.l.)?

Til virksomheden:
I hvilken grad har kurset givet medarbejderen kendskab til:
1. Den nye teknologis muligheder og begrænsninger?
2. Køretekniske og mekanisk/fysiske faktorer?
3. Korrekt bremseteknik med ABS-bremser?
4. Betydningen af ASR?
5. Nye transmissionstyper (CAG - Geartronic - EPS o.l.)?
Hvor stor betydning har det for dig, at medarbejderne har lært noget om:
1. Den nye teknologis muligheder og begrænsninger?
2. Køretekniske og mekanisk/fysiske faktorer?
3. Korrekt bremseteknik med ABS-bremser?
4. Betydningen af ASR?
5. Nye transmissionstyper (CAG - Geartronic - EPS o.l.)?
Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål:
40461 Køreteknik ajourføring
43963 Køreteknik ajourføring
Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser:
2219 (AK) Personbefordring med taxi
2220 (AK) National og international personbefordring med bus
2221 (AK) Personbefordring med bybus og rutebil
2224 (AK) Vejgodstransport (moder-FKB)
Tekster til UddannelsesGuiden
WEB-søgetekst:
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 opståede situationer og anvende korrekt
styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.
Målgruppe:
Chauffører med primært operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver
inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som fx kørselsforvaltere og planlæggere,
selvstændige vognmænd.
Mål:
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Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig
personbefordring kan, efter gennemført uddannelse på et af myndighederne godkendt køreteknisk
anlæg, gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og
begrænsninger amt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt
opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse
køretøjer. Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelse med pludseligt
opståede forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med
pludseligt opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve gennemkørsel under
anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat bakke bremsning/undvigeøvelse nedad bakke,
indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR. Endelig
indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre,
betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR, og brugen heraf, risikoen ved
anvendelse af motorbremse (inkl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.
Varighed:
1,0 dage.
Eksamen:

Den danske kvalifikationsramme for livslang læring
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 4
Indhold:
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 opståede situationer og anvende korrekt
styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik i disse køretøjer.
Jobmuligheder og videre uddannelse:
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer,
som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde,
arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte
handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder
mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I
bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
Bevis opnås således:
Beviset tildeles ved bedømmelse af, om deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt
godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, som afsluttes med en prøve,
kan beviset også tildeles personer, som ikke har deltaget i undervisningen, men som aflægger
prøven. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i
AMU).
Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis:
Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af
Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.
Bevistekster
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Bevisformat: A6
Gældende fra: 22-06-2010
Bevistekst:
Førere af køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig
personbefordring kan gennem teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske
muligheder og begrænsninger samt vej-, vejr- og trafikforhold, reagere hensigtsmæssigt i
vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og
afværgeteknik i disse køretøjer.
Den praktiske kørsel på tør langbane omfatter bremse- og undvigeøvelse med pludseligt opståede
forhindringer. (Hastighed max. 50 km/t.) På glat langbane bremse- og undvigeøvelse med pludseligt
opståede forhindringer og bremsning på uens friktion. I glat S-kurve gennemkørsel under
anvendelse af ASR og bremseøvelse. På glat bakke bremsning/undvigeøvelse nedad bakke,
indkørsel i vigeplads/buslomme nedad bakke og kørsel opad bakke, anvendelse af ASR.
Endelig indgår korrekt bremseteknik med ABS-bremser og andre hjælpesystemer i tørt og glat føre,
betydningen af korrekt virkende bremser, betydningen af ASR, og brugen heraf, risikoen ved
anvendelse af motorbremse (incl. forstærkede motorbremser) og retarder i glat føre.

