Endurmenntun bílstjóra
• Farþegaflutningar í atvinnuskyni (D1 og D)
• Vöruflutningar í atvinnuskyni (C1 og C)

Ertu atvinnubílstjóri? Viltu tryggja þér réttindi til starfsins?
Viltu aukið starfsöryggi?
Framvegis – miðstöð símenntunar býður atvinnubílstjórum sérsniðin námskeið í
endurmenntun sem Samgöngustofa hefur viðurkennt og samræmast ákvæðum í
reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.
Í kjölfar breytinga á umferðarlögum 50/1987 skulu ökumenn sem stjórna ökutækjum
í C1-, C-, D1- og D-flokki til farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni gangast undir
endurmenntun á fimm ára fresti.

Vissir þú að...
Þann 10. september 2018 skulu allir bílstjórar sem hafa réttindi í C1-, C-, D1- og D-flokki
til farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni, útgefin fyrir 10. september 2013, að hafa
undirgengist endurmenntun.
Endurmenntunin gerir bílstjórum kleift að öðlast réttindi til aksturs í öðrum
aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins.
Atvinnubílstjórar þurfa að sækja áskilda endurmenntun til þess að geta fengið réttindi
sín endurnýjuð. Hafi umsækjandi ekki sótt endurmenntunarnámskeið, má endurnýja
ökuskírteini hans án réttinda til aksturs í atvinnuskyni.
Bílstjóri þarf ekki að þreyta próf. Námsmat tekur mið af virkri þátttöku á námskeiði og
mætingu.

Framvegis - Viðurkenndur námskeiðshaldari
Framvegis – miðstöð símenntunar er fyrsti viðurkenndi námskeiðshaldarinn sem hlýtur
starfsleyfi frá Samgöngustofu vegna endurmenntunar atvinnubílstjóra. Í því felst að
skipulag, innihald og fagstjórn námskeiða hjá Framvegis taki mið af þeim kröfum
sem gerðar eru til námskeiðshaldara, bæði í námskrá Samgöngustofu og opinberum
reglugerðum er varða endurmenntun bílstjóra.
Framvegis hefur áralanga reynslu af því að mæta þörfum viðskiptavina um fræðslu og
námskeið. Endurmenntun bílstjóra er viðbót í fjölbreytta flóru námskeiða hjá Framvegis
en miðstöðin sérhæfir sig í námi og kennslu fullorðinna, bæði í samstarfi við atvinnulífið
og hið opinbera.

Gæði í öndvegi
Framvegis hefur hlotið EQM gæðavottun (European Quality
Mark) en með því hefur verið staðfest að Framvegis standist
evrópskar kröfur um gæði fræðsluaðila.

Námskeiðin
Þátttakendur á viðkomandi námskeiðum skulu hafa almennt
bílpróf, meirapróf og réttindi til þess að stjórna bifreið í C1-, C,
D1- og D-flokki í atvinnuskyni og uppfylla aðrar þær reglur sem
hið opinbera setur hverju sinni.
Námskeiðin eru fimm talsins, sjö kennslustundir í senn eða samtals 35 kennslustundir.
Þau skiptast í þrjá hluta; kjarna, valkjarna og val.

Kjarni
- Vistakstur – öryggi í akstri
- Lög og reglur
- Umferðaröryggi - bíltækni
Valkjarni
- Farþegaflutningar
- Vöruflutningar
Val
- Skyndihjálp
- Fagmennska og mannlegi þátturinn

Verð
Verðskrá er birt á heimasíðu Framvegis, framvegis.is. Flest stéttarfélög taka þátt í
kostnaði vegna námskeiðanna. Fyrirtæki og hópar eru hvattir til að leita tilboða í
námskeiðin hjá Framvegis. Einnig geta fyrirtæki leitað til starfsmenntasjóða um
niðurgreiðslu.

Kennslustaður
Kennsla fer fram í húsnæði
Framvegis Skeifunni 11b.
Þá getur kennsla einnig
farið fram hjá fyrirtækjum
og/eða samstarfsaðilum
ef kennslustaður uppfyllir
gæðakröfur Framvegis.
Námskeiðin geta verið
fjarkennd ef aðstæður leyfa.

A

Skráning
Skráning á námskeið fer fram hjá Framvegis í síma 581-1900
eða með pósti á netfangið bilstjori@framvegis.is. Hámarksfjöldi í
námskeiðum er 25 manns nema annað sé tekið fram. Námskeið
fara einungis fram þegar lágmarksfjölda þátttakenda hefur verið
náð, þ.e. 14 manns. Sjá nánar á framvegis.is
Framvegis uppfyllir öll skilyrði sem liggja starfsleyfi frá
Samgöngustofu til grundvallar.

Nánari upplýsingar veitir starfsfólk
Framvegis í síma 581 1900 eða í gegnum
netfangið bilstjori@framvegis.is
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