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Bakgrunn 

Jeg hører og jeg glemmer

Jeg ser og jeg husker

Jeg handler og forstår

Confusius



Samme krav i hele EØS



Sikkerhetskurs på vei klasse C/D og 
yrkessjåførdirektivets modul 6.


 

Elevenes bakgrunn


 

Føreropplæringen


 

Yrkessjåførutdanningen


 

Hvordan tilrettelegge for å videreutvikle 
yrkessjåførkompetansen



Elevenes bakgrunn:

Føreropplæring inkl sikkerhetskurs på veg fra:

Klasse B 

Tyngre klasser



Føreropplæringen



Læreplanens detaljer

C klassene fra 10/9  2009

Førerkort klasse D1 og D

Førerkort klasse C1 og C

Modul 1
Vegtransporten 
og samfunnet

Modul 2
Yrkessjåførens 
sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø

Modul 3
Kjøretøyteknikk 
og optimal bruk 

av tunge kjøretøy

Modul G4
Godstransportens 

vilkår

Modul G5
Godstransport i 

praksis

Modul P4 
Persontransportens 

vilkår

Modul P5
Persontransport i 

praksis

Modul 6 
Sikker atferd 

på vegen

Modul 6 
Sikker atferd 

på vegen

D klassene fra 10/9  2008



Sikker atferd på veg:

Tid       

Modul 6:

Øvelse:

280 timer 
44 timer 
15 timer

140 timer 
24 timer 
8 timer

Optimal kjøring 

Transportoppdrag rute/distribusjon

Transportoppdrag tur/langtransport

Individuell kompetanseheving

Godskriving av sikkerhetskurs veg

Optimal selvstendig kjøring

1 + 1 timer

5 timer

5 timer

5 timer

- 2 timer

1 time

1 + 1 timer 

2 timer

3 timer

0

- 2 timer 

1 time

Sikkerhetskurs på veg 4 timer 4 timer



Hovedmål

Føreropplæring

• Mål for sikkerhetskurs 
på veg  klasse C/D jf. 
kapittel 26

• Eleven skal kunne foreta 
de kjøreforberedelser som 
er førerens ansvar og kjøre 
forsvarlig i lengre 
sammenhengende tid

Yrkessjåførutdanning

• Mål for modul 6 Sikker 
atferd på veg

• Eleven skal videreutvikle sin 
yrkessjåførkompetanse og 
kunne bidra til sikrere 
trafikk gjennom optimal 
kjøremåte



Hovedmål

Føreropplæring 
Eleven skal 

• planlegge en kjørerute ut fra 
de hjelpemidler som er vanlig 
å bruke for vedkommende 
kjøretøygruppe 

• redegjøre for betydningen av 
gode rutiner 

• vise forståelse for at 
kjøringen er en del av et 
sosialt samspill

• få forståelse for at føreren 
ved feilhandling kan forårsake 
alvorlige ulykker

Yrkessjåførutdanning 
Eleven skal 

• gjennomføre to typer relevante 
transportoppdrag som planlagt i 
modul 5, hvor eleven kjører på en 
måte som er sikker, effektiv, 
komfortabel og faglig korrekt 

• vise optimal utnyttelse av tunge 
kjøretøy 

• utvikle selvinnsikt, risikoforståelse 
og evne til å vurdere sin egen 
kjøre- og yrkesmessige 
kompetanse

• kjenne til den risiko som er knyttet 
til bruk av store kjøretøy i 
transportoppdrag



Vurdering

Føreropplæring

Tema 4.2.3 Etterarbeid

• Eleven skal delta i 
etterarbeidet hvor eleven 
skal vurdere egen kjøreatferd

• læreren skal gi en vurdering 
av elevens kjørekompetanse

Yrkessjåførutdanning

6.4 Refleksjon over egen 
atferd

• Eleven skal utvikle selvinnsikt, 
risikoforståelse og evne til å 
vurdere sin egen kjøre- og 
yrkesmessige kompetanse.   

• egenvurdering og 
erfaringsutveksling med 
medelever

• refleksjon over sine erfaringer og 
opplevelser

• vurdering av ulike løsninger i en 
gitt problemstilling

• redegjørelse for eget syn



Spørsmål? 

Takk for oppmerksomheten!
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