Transport og logistik 2018

Tag den lovpligtige efteruddannelse
for kørelærere hos AMU Nordjylland
Som kørelærer skal du hvert 5. år have

• kan planlægge egen undervisning samt

fornyet din kørelæregodkendelse gennem

detailplanlægge undervisningslektioner.

den lovpligtige efteruddannelse for køre-

• har viden om risikoforståelse, trafik-

lærere. Efteruddannelsen skal sikre, at du

kultur, færdselspsykologi og færdsels-

fortsat har de teoretiske og praktiske for-

sociologi.
• har viden om undervisningsplanerne

dervise elever i overensstemmelse med de

for køreuddannelsen med tilhørende

gældende regler for køreuddannelsen.

lærervejledninger.
• har viden om relevante love og be-

AMU Nordjylland som efteruddannelsescenter for kørelærere. For at sikre dig et

AMU Nordjylland,
Sofievej 61, 9000 Aalborg.
Pris

udsætninger, der skal til for at kunne un-

Rigspolitiet har i foråret 2016 godkendt

Uddannelsessted

kendtgørelser.
• har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.

Kr. 9.400,00 ekskl. moms pr. deltager.
Incl. fuld forplejning (morgenkaffe, frokostbuffet og eftermiddagskaffe).
Uddannelsesbevis udstedes, når deltageren er fremmødt og har deltaget aktivt i
hele forløbet. Der accepteres ikke fravær i
forbindelse med efteruddannelsen.

både kompetent og interessant uddannelsesforløb har AMU Nordjylland samlet en

Indhold

række specialister inden for områderne.

• Undervisningslære og færdigheder.

Blandt underviserne er Bente Lausch, Tho-

• Undervisningsplaner og lektionsplaner.

mas Troglauer, Elon Ernst, Frank Johansen

• Risikoforståelse, trafikkultur, færdsels-

og skolens fagligt velfunderede faglærere.

psykologi og -sociologi.
• Regelgrundlaget for kørekort og køre-

Formål

Tilmelding
Du tilmelder dig og dine kollegaer hos:
Sylvia Svendsen, kursussekretær
Tlf. 9633 2255

undervisningen.

E-mail: syl@amunordjylland.dk.

Efteruddannelsen skal sikre, at du som kø-

• Miljørigtig køreteknik.

relærer

• Færdselsloven og bekendtgørelser.

• har viden om og kan anvende forskel-

• Energi- og miljørigtig kørsel.

Du kan ligeledes bestille overnatning via
AMU Nordjylland.

gennemføre undervisning på mange

Tidspunkt

Yderligere information

måder alt efter hvad deltagerne og

Mandag til fredag kl. 08.00 – 16.00.

stoffet kræver.

• Uge 12 2018 (19. – 23. marts)

lige undervisningsmetoder, så du kan

Mogens Davidsen
Tlf. 9633 2316
E-mail: mdav@amunordjylland.dk
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• Uge 41 2018 (8. – 12. oktober).

Kontakt kursusleder

