Transportdansk

Chaufføruddannelse med integreret
danskundervisning
Transportdansk er et kombineret forløb af et kørekort til lastbil eller bus og brancherettet dansk.
Kombinationen af FVU-dansk og et AMU-forløb som chauffør
sikrer at borgere, der er i gang med at lære dansk, også kan få en
kompetencegivende uddannelse.

Mangel på chauffører

Der er mangel på arbejdskraft i transportsektoren. 3F og Dansk
Industri skønner, at der mangler 2.500 chauffører. Derfor er der
særdeles gode jobmuligheder, når borgeren har erhvervet et
lastbil- eller buskørekort.
DEKRA ønsker, i samarbejde med Sprogcenter Nordsjælland og
jobcentrene, at knække arbejdsløshedskurven for flygtninge og
indvandrere, så de kan komme ind på det danske arbejdsmarked.
Vejen dertil er et 12 ugers forløb, der kombinerer FVU-dansk med
et AMU-forløb, hvorved borgeren erhverver sig et kørekort til
lastbil eller bus.
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Undervisning

Der er undervisning alle dage (mandag - fredag) 12 uger fra
kl. 8:00-15:24. Der er mødepligt på holdet jvf. Undervisningsministeriets hjemmeside. Uddannelsen foregår i samarbejde med
Sprogcenter Nordsjælland.

Klar til job

Succesen sikres gennem et tæt samarbejde mellem DEKRA,
Sprogcenter Nordsjælland og Jobcenterets sagsbehandler, som
sammen sørger for, at borgeren forbereder sig sprogligt på
uddannelsernes faglige emner. Vi samarbejder også om vejledningen
af den enkelte, så vi understøtter, at de holder fast i og gennemfører
deres uddannelsesforløb. Efter endt uddannelse er målet et ordinært
arbejde, eventuelt via et praktikforløb og/eller løntilskud i en
kortere periode.

Screening og personlig samtale

Inden start skal alle kursister screenes af Sprogskolen Nordsjælland
for at vurdere, om de er berettiget til FVU. Screening til transportdansk finder sted torsdage kl. 12:30. Vurdering og tilbud sendes til
sagsbehandler. Prisen for screening er 478 kr.

Jobgaranti

DEKRA kan ikke tilbyde jobgaranti under uddannelsesforløbet,
men efter endt uddannelse tager vi en personlig samtale med hver
enkelt, hvor vi vurderer, om der kan tilbydes tillægskurser og
jobgaranti.

Yderligere oplysninger og tilmelding til:
Anne Adelgaard
3163 2045
anne.adelgaard@dekra.dk

Individuel afklaring afholdes løbende.

Målgruppe

Sprogligt skal
borgeren have
gennemført:

For chaufføruddannelsen
skal borgeren
endvidere:

Borgere
Med opholds- og
arbejdstilladelse.

Danskuddannelse 1, eller

Som sprogligt stadig mangler lidt
for at følge et normalt
AMU-forløb.

i danskuddannelse 2, eller
Modul 4
i danskuddannelse 3.

Priser

Kursus

Have gyldigt kørekort til
kat. B. - Dansk kørekort.
Godkendes på borgerservice
til kørekort kat. C. eller DE.
Have en ren straffeattest.

LASTBIL
Beskrivelse

Være fyldt 21 år.

Som er motiverede til at arbejde
i transportbranchen.

Modul 5

Varighed

Pris

Kursus

BUS

Varighed

Pris

AMU

Chaufføruddannelse inkl.
stort kørekort til lastbil

30 dage

31.642 kr.*

AMU

Beskrivelse

Chaufføruddannelse inkl.
stort kørekort til bus

30 dage

31.642 kr.*

FVU

Læse-/skriveundervisning
(FVU Dansk)

30 dage

12.724 kr.**

FVU

Læse-/skriveundervisning
(FVU Dansk)

30 dage

12.724 kr.**

Varighed

Pris

AMU

Beskrivelse

Varighed

Pris

20 dage

18.977 kr.*

48105

Befordring af fysisk
handicappede passagerer.

2 dage

2.275 kr.*

3 dage

2.899 kr.*

44436

Rutebuskørsel.

5 dage

4.435 kr.*

45288

Billettering og kundeservice.

3 dage

2.763 kr.*

Tillægskurser
AMU
mål

Beskrivelse

45114

Kørsel med vogntog,
kategori C/E

46905

ADR Grundkursus Vejtransp. af farl. gods i
emb.

mål

Gebyrer

Udover undervisningstaksten skal følgende gebyrer påregnes:

>>
>>
>>
>>
>>

Prøvegebyr á 600 kr. (til Politiet).
EU-Bevis á 115 kr. (til Trafikstyrelsen).
Lægeattest á ca. 600 kr. (til egen læge).
Pasbillede a ca. 50 kr. (til egen fotograf).
E-learning-modul (Køreklar) á 400 kr. Køreklar
er et elektronisk værktøj, der indeholder
lærings-teoriprøver.
>> Førerkort 525 kr.

>>
>>
>>
>>
>>

Prøvegebyr á 1.180 kr. (til Politiet).
EU-Bevis á 115 kr. (til Trafikstyrelsen).
Lægeattest á ca. 600 kr. (til egen læge).
2 Pasbilleder á ca. 50 kr. (til egen fotograf).
E-learning-modul (Køreklar) á 400 kr. Køreklar
er et elektronisk værktøj, der indeholder l
ærings-teoriprøver.
>> Førerkort 525 kr.

Selvforsørgende uden en længerevarende videregående uddannelse: Chaufføruddannelse til bus eller lastbil 3.240 kr. samt diverse gebyrer (se ovenstående). FVU er gratis.
6 ugers jobrettet: Uddannelsen kan søges via A-kasse og FVU er gratis. OBS! Du skal selv betale gebyrerne. (se ovenstående).

* AMU-mål 47854 Godstransport med lastbil, 30 dg/3.240 kr./31.642 kr., 40531 Personbefordring med bus, 30 dg/
3.240 kr./31.642 kr.,er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning.
Prisen er betinget af, at kursisten er i arbejde, og ikke har en videregående uddannelse, som har været brugt erhvervsmæssigt
inden for de sidste 5 år. For målgruppe, minimumsantal deltagere og yderligere information, klik ind på dekra.dk. Vi tager
forbehold for lovgivningsmæssige ændringer, der har indflydelse på indhold, pris og varighed.
** Læs mere om FVU på Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/forberedende-voksenundervisning-fvu.

Kontakt
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