ETTERUTDANNING
Oppdatering av kunnskap
Myndighetene har innført krav om regelmessig etterutdanning for alle yrkessjåfører. Etterutdanningen skal
sikre at yrkessjåføren har kunnskap om den seneste tekniske utviklingen innenfor transport- og
logistikkbransjen. Innholdet i etterutdanningen skal rette seg spesielt mot trafikksikkerhet og optimal bruk
av tunge kjøretøy.
Transportkompetanse Haugesund AS er godkjent lærested etter yrkessjåførforskriften kapittel 3.
Vi ønsker å gjøre etterutdanningen til en positiv opplevelse for deg som ønsker å oppdatere din kunnskap
om transportbransjen og din egen arbeidssituasjon. På våre kurs legger vi vekt på praktisk lærdom og
erfaringsutveksling mellom sjåførene. Kursene ledes av instruktører som har solid bakgrunn fra de fagfeltene
de underviser i. Instruktørene har også god forståelse for sjåførenes hverdag og utfordringer.

Hvem må ta etterutdanning?
Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å praktisere
som yrkessjåfør. De som kun kjører de aktuelle kjøretøyene privat, eller kun kjører i forbindelse med annet
yrke (mekanikere, håndverkere, pleiepersonell etc.) behøver ikke ta etterutdanningen. Hvis du er i tvil om du
trenger kurset, ber vi om at du tar kontakt for avklaring.
Etterutdanning kan kun gjennomføres innenfor den/de førerkortklasser man har, og når man har
grunnutdanning fra før! De som har tatt førerkort for buss før 10.9.2008, og de som har tatt lastebil før
10.9.2009, har grunnutdanningskravet dekket selv om de ikke har gjennomført denne utdanningen. Alle
andre må ta grunnutdanning første gang for å ha tilgang til yrket.

35 timer hvert femte år
Etterutdanningen består av totalt 35 timer, fordelt på 5 dager à 7 undervisningstimer. Det er ikke eksamen,
men det er krav om 100% oppmøte for å få godkjent opplæringen. Alle 35 timer må tas i løpet av 6 måneder.
Når kurset er gjennomført, må du møte opp på en trafikkstasjon for å få utstedt et yrkessjåførbevis, som er
gyldig i 5 år. Det skal tas hensyn til påbegynt etterutdanning når en yrkessjåfør bytter lærested før
etterutdanningen er fullført. Ved fravær må undervisning tilsvarende den tapte undervisningen
gjennomføres for å få godkjent etterutdanningen. Dette betyr at dersom du er borte en time må du ta denne
igjen på ett annet kurs eller ved et annet lærested.
Dersom du av ulike grunner ikke kan møte på undervisningen, ber vi om at du gir beskjed til oss umiddelbart.
Vi besørger innmelding til myndighetene etter gjennomført etterutdanning. Du vil også få påminnelser når
det nærmer seg utløp på din kompetanse neste gang.
Transportkompetanse Haugesund AS har etablert godkjente undervisningssteder på flere sentrale steder i
Norge hvor vi jevnlig arrangerer etterutdanningskurs.
Se våre hjemmesider for en komplett og oppdatert oversikt: www.transportkompetanse.no

PRAKTISK INFORMASJON OM KURSET
For å kunne ta kurset må en ha gyldig førerrett (se utløpsdato på førerkortet) i
perioden kurset går. Har du ikke gyldig førerrett må dette ordnes før kursstart. Ved
oppmøte uten gyldig førerrett vil du dessverre bli avvist fra kurset.
Det er et krav i forskriften om måloppnåelse.
Kurset foregår på norsk og det er derfor et krav om at kursdeltakeren må kunne forstå
norsk for å kunne delta.

Kursinnhold
Etterutdanningen er inndelt i fem moduler:
Modul 1 – Introduksjon, kjøreteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS og ulykkesberedskap
Modul 2 – Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon og kjøretøyets konstruksjon og virkemåte
Modul 3 – Transportens vilkår, avtaler, lover og forskrifter
Modul 4 – Godstransport i praksis, lastsikring, Persontransport i praksis, sikring av last i buss
Modul 5 – Optimal og sikker atferd på veg lastebil/buss risikoforståelse, defensiv kjøring

Utstyr – klær
Ved gjennomføring av de praktiske øvelsene må følgende utstyr/klær medbringes;

-

Vernesko
Arbeidsklær

Eventuelt behov for verneutstyr knyttet til brannøvinger holdes av Transportkompetanse.

Krav til kjøretøy til modul 5 - Optimal kjøring
Kursdeltaker må disponere egen bil med kjørecomputer som viser drivstoff-forbruk til gjennomføring av
optimal kjøring (modul 5).
Følgende krav stilles til kjøretøy:
• C1
–
aktuell totalvekt minst 6000 kg.
• C / CE –
aktuell totalvekt minst 18500 kg
Vi har ikke anledning til å omgå dette kravet.

Kontaktinformasjon
Transportkompetanse Haugesund AS har hovedkontor i Haugesund, Kvitsøygata 1, 5537 Haugesund.
Kontoret er betjent alle dager fra kl. 08.00 til 16.00.
Telefon: 971 02 242
E-post: kurs@transportkompetanse.no
Med vennlig hilsen
Transportkompetanse

