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Sagsnr.: 01.037
Ref. Henrik Nygaard
Mobil tlf. 20766582
E-mail: hny@hnygaard.dk

SAG

: VINTERUDVALGET (VU)
Chaufføruddannelsesgruppen

EMNE

: Møde nr. 3

TIDSPUNKT

: Onsdag den 9. maj 2018, kl. 12.00 – 15.00

STED

: Scandic, Bygholm – Horsens

DELTAGERE

: Christina Kjølby Kronborg (CKK), formand
Louise Schønnemann Sørensen (LSS)
Jens Bruun Jensen (JEJEN)
Ulla Milling (ULVMI)
Tommy Hougaard Pedersen (TPE)
Henrik Nygaard (HNY), sekretær

REFERENT

: HNY

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Aarhus Kommune
Ikast Brande Kommune
AMU-Nordjylland
Eget firma

Punkt
03.01

Aktion
Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt uden bemærkninger. Bemærkninger til de enkelte aktionspunkter er beskrevet
nedenfor.
03.02

Gensidig orientering

LSS deltog i sit første møde i gruppen, idet hun skal varetage uddannelse af chauffører for
Vejdirektoratet til kommende sæson. CKK skal nemlig overtage en væsentlig del af ledelsen af Team VinterService, i den vanlige leders barsel. Louise har været ansat i Team Entreprise i godt et år, og har bl.a. ansvaret for vintertjeneste på sideanlæg, salthaller mv. Hun
deltog endvidere i sidste års generalprøver for VD’s kurser. CKK forventer dog fortsat at
deltage i gruppens arbejde.
Fra AMU kunne TPE orientere om, at de 2 faglærere der sidste år deltog fra AMU København, ikke kan deltage på årets kurser. Undervisningen vil derfor blive varetaget af de 3 lærere fra AMU Nordjylland evt. suppleret af én fra AMU Fyn, der også deltog på sidste års
kurser. Endvidere forventes Krister Persson, Bygholm, også at deltage som hidtil, jf. nedenfor. Endelig kan praktikanter deltage med div. forefaldne opgaver.
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Side 2

Kommunenetværksmøder:
Fra sidste års møder i Midt- og Vestjylland, kunne ULVMI berette, at der blev udtrykt ønske
om, at kunne se en oversigt over hvilke kommuner der selv afholder (virksomheds)kurser,
med henblik på evt. at tilknytte dig disse. TPE var positiv over for idéen, spørgsmålet er dog
om og hvordan det praktisk kan muliggøres. AMU vil overveje, det forudsætter naturligvis,
at den arrangerende kommune er interesseret heri.
Indledningsvis vil sådanne potentielle kurser indgå, når AMU foretager årets rundringning
til kommunerne.

TPE
TPE

På de første netværksmøder i 2018 er der orienteret om årets kurser, og AMU Nordjyllands flyer ”Vintertjeneste – Kommuner” (vedlagt), med kontaktoplysninger mv. er udleveret.
03.03

Bygholm fremtid

Teknologisk Institut (TI) har nu overtaget forpagtningen af Bygholm, og forventes at videreføre aktiviteterne med gødningsspredningsforsøg, ligesom der er udvist stor interesse for
at videreføre alle aktiviteter vedr. vintertjenesten. Som led heri har man indgået aftale
med Krister, der således fortsætter, om end på nedsat tid. Også den udendørs testbane
forventes bibeholdt. Dette er selvsagt positivt, ikke kun for afholdelse af kurserne, men tillige mht. fortsættelse af de øvrige af Vejdirektoratets og Vinterudvalgets udviklingsprojekter.
Vejdirektoratet har således også til hensigt at undersøge muligheden for anvendelse af TI
til gennemførelse af div. Projekter, med såvel faciliteter som konsulentydelser (evt.).
Der udestår herefter en afklaring af de økonomiske rammer for anvendelse af Bygholm mv.
Såvel VD som AMU (for afholdelse af chaufføruddannelseskurserne) skal indgå aftaler med
TI. For drøftelse heraf afholdes møde med deltagelse af TI, AMU og VD den 29. maj 2018.
Fra gruppen deltager TPE, CKK og LSS, der orienterer gruppen om udfaldet efter mødet.
Forventningerne til det fremadrettede samarbejde med TI medfører, at der ikke p.t. arbejdes videre med en plan B for afholdelse på alternativ lokalitet. Der udestår dog fortsat en
del praktisk planlægning, idet alt udstyr er fjernet fra Bygholm. Der skal således tilvejebringes div. udstyr fra borde og stole til teknisk udstyr. Varetages af AMU i samarbejde med
Krister.
03.04

Kurser 2018

Årets kurser er planlagt til afholdelse som følger:
• Uge 37: Generalprøve
• Uge 38: Om nødvendigt Vejdirektoratet (NVF seminar afholdes i denne uge)
• Uge 39: Vejdirektoratet
• Uge 40: Kommuner kørebaner (4 dage åbne)
• Uge 41: Stier (2 dage åbne)
• Uge 42: Reserve + lokale kurser.
Kurserne er fortsat modulopdelt i følgende ”roterende” moduler:
1. Teori

CKK/LSS

Side 3

2. Glatførebekæmpelse
3. Snerydning
Ad 1:
Materialet fra sidste år opdateres i relevant omfang. CKK/LSS opdaterer for VD, HNY for
kommunematerialet. Ændringer koordineres imellem disse.
Det blev foreslået at uddybe materiale om Chauffør App’en. HNY kontakter Bo Sommer om
materiale.
Endeligt materiale lægges på gruppens hjemmeside.
Ad 2:
Opdelt i 2: Montering/gennemgang hhv. saltspredningstest (Krister)
Ad 3:
Også 2 delt: Montering/gennemgang hhv. praktiske øvelser (rundkørsel mv.)
Materiel:
Det er endnu uvist præcist hvilket materiel der kan tilvejebringes til kommunekurserne.
AMU kan kontakte Aarhus hhv. Ikast Brande kommuner hvis det skulle knibe, men i givet
fald gerne i god tid…
03.05

Eventuelt

Næste møde er planlagt til afholdelse onsdag den 31.10.2018, kl. 12.00 – 15.00, også i år i
forlængelse af evalueringsmødet med faglærerne.

CKK/LSS
HNY
HNY

Transport og logistik 2018

Vintertjeneste – kommuner
Intro snerydning og glatføre-

Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov (47648)

Deltageren kan efter gennemført teo-

Deltageren kan efter gennemført teo-

retisk og praktisk uddannelse udføre

retisk og praktisk uddannelse udføre

vintertjeneste ud fra en grundlæggen-

vintertjeneste ud fra en grundlæg-

de viden om emnet. Deltageren kan

gende viden om emnet. Deltageren

handle ud fra kendskab til miljøbelast-

kan handle i forhold til kendskab til

ning og sikkerhed. Deltageren kan end-

miljøbelastning og sikkerhed og kan

videre betjene plove og saltspredere, til

anvende forskellige typer af fejemaski-

større traktorer og lastbiler over 3.500

ner. Deltageren kan endvidere betjene

kg, beregnet til vejbaner.

mindre plove og saltspredere, beregnet
til stier og fortove samt udføre simple
af- og påmonteringer heraf.

Opstartsdato
2018

Kviknr.

1/10

851420578248
851420578251

Opstartsdato
2018

Kviknr.

2/10
3/10

851420578252

8/10

851420578257

4/10

851420578253

9/10

851420578265

Økonomi
Der opkræves gebyr på kurserne efter
gældende regler, og der kan søges om
løntabsgodtgørelse samt tilskud til befordring efter gældende regler.
Deltagerbetaling: kr. 108,(vi tager forbehold for ændringer)

Materialegebyr: Kr. 140,Forplejning: Kr. 200,- excl. moms.
Afmeldegebyr: Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales kr. 2.500,Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales kr. 1.500,Tilmelding
www.efteruddannelse.dk
– søg på kviknummeret.
NB! Tilmelding er bindende og der må ikke
rokeres rundt på deltagerne på holdene.
Ved nødstilfælde kontakt Susan Nissen,
AMU Nordjylland.
Uddannelsessted
Test Center Bygholm
Schüttesvej 17, 8700 Horsens
Yderligere information
Susan Nissen, kursussekretær
Tlf: 9633 2229
E-mail: sni@amunordjylland.dk

AMU Nordjylland l Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211
aalborg@amunordjylland.dk l www.amunordjylland.dk

Vi forbeholder os retten til at aflyse holdet ved for få tilmeldte. 28-11-2017

bekæmpelse på vejbaner (47739)

