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Uddannelsen
Vejgodstransportuddannelsen giver en grundlæggende viden om at køre, efterse og vedligeholde 
store køretøjer. Eleven lærer også om de forskellige love og regler. Der er mange der skal overhol-
des, når gods skal transporteres i Danmark og i udlandet.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får eleven undervisning i fag som kørsel, 
national og international transport, logistik og arbejdsmiljø samt dansk, fremmedsprog, naturfag 
og arbejdsmiljø.

Eleven kan afslutte uddannelsen på EUC Syd som lastbilchauffør eller vejgodstransportchauffør.

Som chauffør lærer eleven bl.a. at køre lastbil og sikre lasten og transportere godset efter de for-
skellige love og regler.

Som vejgodstransportchauffør lærer eleven også forskellige former for IT og får en grundig viden 
om de ting, der knytter sig til specialet.

Vejgodstransportchauffør 3 år

GF1 GF2 H1 H2 H3 H4 H5

Hovedforløb og inspiration til opgaver

Grundforløb
Grundforløb 1. Mekanik og logistik (GF1) Varighed
Arbejdsplanlægning og samarbejde - Erhvervsintroduktion - Faglig dokumentation - Faglig 
kommunikation - Innovation - Metodelære - Praktikpladssøgning- Samfund og sundhed - 
Arbejdspladskultur - Dansk - Engelsk - Samfundsfag - Opstart og introduktion - Fag-
retningens tema “Det kørende lager” 

20 uger

Grundforløb 2, Vejgodstranport (GF2) Varighed
Informationsteknologi - Naturfag - Dansk - Elementær brandbekæmpelse  - Færdselsrelateret første-
hjælp - Førstehjælp - Gaffeltruckførercertifikat Opbygning af Lager - Sikkerhedsregler - IT - Naturfag 
- Miljø - Kundeservice - Arbejdsredskaber - Varekendskab - Optælling og registrering af vare - Op-
bygning af varenumre og locations numre - Emballage - Manøvrering af lastbil kat.c

Valgfag 
Anhugning, Lastbil og Lager

20 uger

Praktik i virksomheden - Se uddannelsesjournal

Hovedforløb 1.
På skolen Varighed
Køreuddannelse kat. C - Farligt gods, stykgods og tank - National og international transport 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse I:
Sikkerhed og rationel kørsel - Anvendelse af regler - Sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed 
- Service og logistik 

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse II
Sikkerhed og rationel kørsel - Anvendelse af regler - Sundhed, færdsel - Miljøsikkerhed 
- Service og logistik

10 uger

Praktik i virksomheden - Se uddannelsesjournal
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Hovedforløb 2.
På skolen Varighed
Kørekort C/E - Transport med sættevogn - Sundhed for chauffør 
- National og international transport - Farligt gods 6 uger

Praktik i virksomheden - Se uddannelsesjournal

Hovedforløb 3.
På skolen Varighed
Kran D - Samfundsfag - Kvalitet og miljø 

Valgfag
5,5 uger

Praktik i virksomheden - Se uddannelsesjournal

Hovedforløb 4.
På skolen Varighed
Vintertjeneste - Temperaturgods - International transport - Vejen som arbejdsplads 
- Kundeservice - Konflikthåndtering - Køreteknik - IT 3,5 uger

Praktik i virksomheden - Se uddannelsesjournal

Hovedforløb 5.
På skolen Varighed
Samfundsfag - Internationale forhold og studietur - Iværksætteri og innovation - Informa-
tionsteknologi 

Valgfag

Svendeprøve

4,5 uger

For at styrke den praktiske uddannelse får hver lærling en uddannelsesjournal, som følger lærlingen 
hele uddannelsen igennem. Uddannelsesjournalen indeholder en beskrivelse af de grundlæggende og 
særlige funktioner og færdigheder, som lærlingen beskæftiges med i praktikuddannelsens perioder.

Virksomhedens ledelse, repræsentanten for arbejdstagerne og lærlingen skal udfylde og underskrive
uddannelsesjournalen efter hver praktikperiode. Uddannelsesjournalen er bygget op omkring 3 skema-
er for: grundlæggende - særlige - og øvrige funktioner. Disse skemaer er ens for de forskellige praktik-
perioder, men indeholder afkrydsningsfelter for beskrivelse af varighed.

Uddannelsesjournalen skal i begyndelsen af hver skoleperiode forevises skolen og underskrives
af klasselæreren eller en af skolen udpeget person.

Journalen kan downloades på: 
www.tur.dk 
>Praktik og virksomhedsgodkendelse 
>Uddannelsesjournal med speciale i godstransport

Praktik i virksomheden 



EUC Syd - din samarbejdspartner
-Vi står klar med råd og vejledning ...

Konsulenterne

Finn Brakhage Jacobsen
Tlf. +45 5131 5574 

e-mail:
fbj@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Få råd og vejledning
Kontakt vores uddannelses- konsulenter. De står klar med råd og  vejledning og kan sammen  med jer sammensætte et godt praktik- eller uddannelsesforløb. 

Vores uddannelseskonsulenter sidder klar til at hjælpe den enkelte virksomhed med alt fra  
godkendelse som praktiksted og lærlingeordninger over uddannelsesplanlægning og afdækning af 
medarbejdernes kompetenceniveau og -behov til udvikling af skræddersyede uddannelsestilbud til 
den enkelte virksomhed.
Uddannelseskonsulenterne holder sig ajour på området og kan svare eller finde svar på alle jeres 
spørgsmål.

Uddannelseskonsulenterne er det naturlige bindeled mellem jeres virksomhed og skolen. 

Har I ønsker om et informationsmøde 
i jeres virksomhed? Eller har I spørgsmål vedr.  
fx elever, godkendelse af virksomhed, lærekontrak-
ten og hvordan den udfyldes, aktuelle muligheder  
for tilskud og lønrefusion under skoleophold, efter-
uddannelseskurser, kompetenceafklaringer - eller 
noget helt femte?
Ring eller send en mail.

Jannie Krøyer 
Jakobsen

Tlf. 5131 5511
e-mail:

jja@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Toni B.  
Lynge

Tlf. 5131 4823
e-mail:

tbl@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Hans-Christian 
Carstensen

Tlf. 5131 4893
e-mail:

hcc@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg 
Tlf. 7412 4242
www.eucsyd.dk

03.2022

Tom Hartvig 
Nielsen

Tlf. 5131 4767
e-mail:

thn@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent


