Yrkeskompetensbevis

Grundutbildning
Att köra buss eller lastbil är ett ansvarsfyllt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.
2008 infördes ”Lagen om Yrkeskompetens” som ska garantera att alla yrkesförare har den kunskap och skicklighet
som krävs för yrket.

Tyngdpunkten i grundutbildningen ligger på nödvändig yrkeskunskap.
Vilka omfattas av lagen?

Vad ingår i Grundutbildningen?

Hur går du tillväga!

De personer som tar ett C eller D-körkort efter den
10 september 2009 respektive 10 september 2008
och avser att arbeta som förare ska genomgå grundutbildning för YKB.

Utbildningen består av både teori och praktik. Är
utbildningen 280 timmar så ingår det 20 timmar
körning och är det 140 timmarsutbildning du skall ha
är det 10 timmar körning som ingår.

Utbildningen omfattar minst 280 timmar om man är
yngre än 21 år på lastbil och 23 år på buss. Är man
äldre är utbildningen 140 timmar.

På den praktiska delen där ligger tyngdpunkten på
att du skall lära dig köra sparsamt och ekonomiskt.
Den teoretiska delen fokuserar på yrkeskunskap som
är nödvändig för att du skall kunna utöva ditt kommande jobb på ett bra och korrekt sätt. Utbildningen
kommer innehålla föreläsning, grupparbeten och
eget arbete.

Det enda kravet vi ställer innan du kan börja är att
du har körkortstillstånd. Det bästa är att kombinera
din körkortsutbildning med yrkeskompetensen, det
är mest tidseffektivt. Har du redan körkort eller bara
känner att det blir för mycket kan du också göra så
att du tar yrkeskompetensen efter du är klar med ditt
körkort. Du väljer.

Vi utvecklar
människor
– människor
utvecklar företag

När dina timmar och din utbildning är färdig så
genomför du ett prov på Trafikverket för att se att du
ligger på rätt nivå. När provet är godkänt kommer du
at få ut ditt Yrkeskompetensbevis.

Hör av dig till oss eller någon av våra duktiga samarbetspartners, så gör vi en personlig plan för just dig.
Samarbetspartners
■ Bruhns Trafikskola
■ Folkes Trafikutbildning
■ Centrala Trafikskolan i Uddevalla
■ Trestads Trafikskola Vänersborg
■ Centrala Trafikskolan Tidaholm

