Vilkår for godkendelse af
farligt gods chaufførkurser

Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser

Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser

Udgivet af:
Beredskabsstyrelsen
Center for Forebyggelse
Datavej 16
3460 Birkerød
Telefon: 45 90 60 00
Fax: 45 90 60 60
E-mail: cfo@brs.dk
www.brs.dk
Udgivet:
Sagsnr.:

November 2014

12. november 2014
2014/034633

Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser

Indholdsfortegnelse
1

Indledning .............................................................................................................. 3

2

Kursernes indhold .................................................................................................... 5

3

Kursernes varighed .................................................................................................. 6

4

Kursernes gennemførelse, undervisningsmaterialer og -metoder .................................. 6

5

Instruktører ............................................................................................................ 8

6

Afholdelse af eksamen og udstedelse af bevis ............................................................ 9

7

Ikrafttræden ......................................................................................................... 10

November 2014

1

Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser

2

November 2014

Vilkår for godkendelse af farligt gods chaufførkurser

1 Indledning
1.1

Disse bestemmelser fastsættes i medfør af § 30, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 788 af
27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods og i overensstemmelse med afsnit 8.2.1
og 8.2.2 i ADR-konventionen (ADR).

1.2

Uddannelse af førere af køretøjer, der transporterer farligt gods, jf. afsnit 8.2.1 og
8.2.2 i ADR, betegnes her farligt gods chaufføruddannelse. Såvel den grundlæggende
farligt gods chaufføruddannelse som repetitionsuddannelsen gives i form af et grundkursus, og, hvor det er relevant, et eller flere specialiseringskurser. Grundkurserne og
specialiseringskurserne i såvel den grundlæggende uddannelse som repetitionsuddannelsen kan afholdes som integrerede heldækkende kurser, dvs. et grundkursus
samt et eller flere specialiseringskurser afviklet i umiddelbar forlængelse af grundkurset.

1.3

Grundlæggende uddannelse skal betragtes som den uddannelse, som en kursist kan
deltage i for at opnå en kompetence, hvad enten dette sker ved et grundkursus eller
et specialiseringskursus. Repetitionsuddannelse skal betragtes som den uddannelse,
som en kursist kan deltage i for at opretholde denne kompetence.

1.4

Kurser skal godkendes af Beredskabsstyrelsen på baggrund af en skriftlig ansøgning
fra en kursusudbyder. Følgende dokumentation skal vedlægges ansøgningen om
godkendelse:

1.5

-

Kursusudbyderens navn, adresse, e-postadresse, CVR-nummer og evt. Pnummer.

-

Et uddannelsesprogram med angivelser for hver enkelt kursustype af antal undervisningslektioner pr. kursusdag, de planlagte undervisningsmetoder og det faglige
indhold af hver enkelt undervisningslektion, herunder om der er tale om teoretisk
undervisning eller praktiske øvelser.

-

Information om instruktørens eller instruktørernes kvalifikationer.

-

Information om kursusstedets eller kursusstedernes faciliteter, herunder til de individuelle praktiske øvelser, samt om undervisningsmaterialerne.

-

Information om kursusudbyderens vilkår for deltagelse i kurset, herunder det
maksimalt tilladte antal deltagere, jf. dog pkt. 4.3 og 4.4.

-

Information om kursusstedets eller kursusstedernes faciliteter til afvikling af eksamen, jf. pkt. 6.2.

For godkendelse af et kursus, herunder opretholdelse af en godkendelse, kræves
desuden, at kursusudbyderen indgår eller har indgået en skriftlig aftale med Beredskabsstyrelsen om kursusudbyderens behandling af visse personoplysninger (databe-
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handleraftale) med den ordlyd, der fremgår af den aktuelle version af bilag 2, og at
denne aftale overholdes. En godkendelse træder således tidligst i kraft, når en sådan
aftale foreligger.
1.6

4

Overholdelse af databehandleraftalen, herunder at der er truffet de i aftalen foreskrevne foranstaltninger, og at kursusudbyderen og dennes medarbejdere er bekendt
med indholdet af aftalen og de deraf følgende forpligtelser mv., skal godtgøres ved
fremsendelse af en revisionserklæring fra en uafhængig tredjepart på følgende tidspunkter:
-

Første revisionserklæring efter indgåelse af udbyderens første databehandleraftale med Beredskabsstyrelsen skal fremsendes til styrelsen senest ½ år fra datoen
for aftalens indgåelse.

-

Efterfølgende revisionserklæringer, herunder efter indgåelse af reviderede databehandleraftaler, skal fremsendes til styrelsen senest henholdsvis 1½ år, 2½ år,
3½ år osv. fra datoen for den første aftales indgåelse.

-

Hvis der ikke siden sidste revision er sket væsentlige ændringer hos udbyderen af
betydning for overholdelsen af databehandleraftalen, kan kursusudbyderen dog
undlade at få foretaget en revision på betingelse af, at der året efter gennemføres revision.

1.7

Beredskabsstyrelsen kan for efterfølgende revisionserklæringer godkende et ændret
tidspunkt for fremsendelse, hvis en kursusudbyder ønsker ændringen med henblik på
at samle al revision til ét tidspunkt på året. Det er en betingelse, at den nye frist
fastholdes i efterfølgende år.

1.8

En eller flere kursusudbydere kan for så vidt angår en ansøgning om godkendelse, jf.
pkt. 1.4, lade sig repræsentere af en organisation eller lignende, såfremt denne organisation eller lignende påtager sig det overordnede ansvar for de pågældende kursusudbyderes overholdelse af godkendelsen. Denne organisation eller lignende skal
da løbende holde Beredskabsstyrelsen ajour med ændringer vedr. kursusudbydere,
der må benytte godkendelsen. En aftale, jf. pkt. 1.5, skal også i disse tilfælde foreligge mellem hver enkelt kursusudbyder og Beredskabsstyrelsen.

1.9

Kursusudbyderen skal sikre, at kurserne afholdes i overensstemmelse med ansøgningsdokumenterne og godkendelsen, jf. dog pkt. 4.11. Eventuelle ændringer til ansøgningsdokumenterne, herunder uddannelsesprogrammer, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen, inden ændringerne gennemføres, jf. dog pkt. 4.11.

1.10

Beredskabsstyrelsen kan uanmeldt overvære et kursus, herunder eksamen, med
henblik på at sikre, at kurset afholdes i overensstemmelse med ansøgningsdokumenterne og godkendelsen.
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1.11

Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis vilkårene, herunder databehandleraftalen, ikke
overholdes, eller hvis vilkårene for godkendelse af farligt gods chaufførkurser ændres. Godkendelsen kan tillige tilbagekaldes, hvis der ikke har været afholdt chaufførkurser inden for de seneste 12 måneder, eller hvis kursusudbyderen anmoder herom.

1.12

Godkendelsen bortfalder automatisk, hvis styrelsen ikke rettidigt modtager en revisionserklæring, jf. pkt. 1.6 og 1.7. Beredskabsstyrelsen kan i sådanne tilfælde ud fra
en konkret vurdering fastsætte en enklere sagsgang for generhvervelse af godkendelsen.

2 Kursernes indhold
2.1

Uddannelsen skal være praksisrelateret.

2.2

Grundkursus i den grundlæggende uddannelse skal som minimum omfatte undervisning i de emner, der er anført i pkt. 8.2.2.3.2 i ADR.

2.3

Specialiseringskursus for transport i tanke i den grundlæggende uddannelse skal som
minimum omfatte undervisning i de emner, der er anført i pkt. 8.2.2.3.3 i ADR.

2.4

Specialiseringskursus for transport af stoffer og genstande i klasse 1 i den grundlæggende uddannelse skal som minimum omfatte undervisning i de emner, der er anført
i pkt. 8.2.2.3.4 i ADR.

2.5

Specialiseringskursus for transport af radioaktive stoffer i klasse 7 i den grundlæggende uddannelse skal som minimum omfatte undervisning i de emner, der er anført
i pkt. 8.2.2.3.5 i ADR.

2.6

Kurser i repetitionsuddannelsen skal bringe kursisternes viden ajour inden for emnerne nævnt ovenfor under de respektive kurser i den grundlæggende uddannelse. Uddannelsen skal dække den seneste udvikling inden for det tekniske, juridiske og stofrelaterede område.

2.7

Grundkursus i såvel den grundlæggende uddannelse som i repetitionsuddannelsen
skal desuden indeholde individuelle praktiske øvelser, der skal finde sted i forbindelse
med den teoretiske uddannelse, og skal omfatte mindst førstehjælp, brandslukning,
samt hvad man skal gøre i tilfælde af et uheld eller en ulykke.

2.8

Hensigten med den praktiske øvelse i brandslukning er, at hver kursist bliver kendt
med anvendelsen af brandslukningsmateriel. Hver kursist skal derfor som minimum
prøve at anvende en håndildslukker til at slukke en mindre brand. Håndildslukkeren
skal overholde de relevante krav i afsnit 8.1.4 i ADR. Hensigten med den praktiske
øvelse i førstehjælp er, at hver kursist opnår et praktisk kendskab til førstehjælp i relation til vejtransport af farligt gods. Hensigten med den praktiske øvelse i, hvad man
skal gøre i tilfælde af et uheld eller en ulykke, er, at hver kursist opnår et praktisk
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kendskab til de opgaver, vedkommende som chauffør vil have i tilfælde af et uheld
eller en ulykke, herunder til de dokumenter og det udstyr, der er til rådighed.
2.9

Specialiseringskursus for transport i tanke i såvel den grundlæggende uddannelse
som i repetitionsuddannelsen skal desuden indeholde individuelle praktiske øvelser,
der skal finde sted i forbindelse med den teoretiske uddannelse og skal omfatte
mindst førstehjælp, brandslukning, samt hvad man skal gøre i tilfælde af et uheld eller en ulykke. De praktiske øvelser skal så vidt muligt være relateret til tanktransport.

2.10

De individuelle praktiske øvelser skal afvikles i forbindelse med den teoretiske uddannelse. For heldækkende kurser omfattende grundkursus, specialiseringskursus for
transport i tanke og evt. flere specialiseringskurser kan de praktiske øvelser dog afvikles som én blok i forbindelse med den teoretiske uddannelse i grundkursusdelen
eller specialiseringsdelen for transport i tanke.

2.11

Specialiseringskurser i repetitionsuddannelsen kan kun afholdes som en del af et integreret heldækkende kursus, dvs. i umiddelbar forlængelse af grundkursus i repetitionsuddannelsen.

3 Kursernes varighed
3.1

Den mindste varighed af undervisningen på de forskellige kursustyper fremgår af bilag 1.

3.2

Den tid, der anvendes til velkomst, introduktion, præsentation, administration, pauser og eksamen regnes ikke med i den påkrævede undervisningstid.

3.3

En kursusdag må ikke omfatte mere end 8 lektioners undervisning, herunder praktiske øvelser.

3.4

Der skal afsættes tid til pauser efter hver lektion af tilstrækkelig varighed til, at kursisterne får det fulde udbytte af undervisningen. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at
hver pause har en varighed på minimum 10 minutter, og at der afsættes tid til en
spisepause af 30 minutters varighed, hvor dette er relevant.

3.5

Med en lektion menes her en undervisningstidsenhed med en varighed på 45 minutter.

4 Kursernes gennemførelse, undervisningsmaterialer
og -metoder
4.1

6

Kursusudbyderen skal senest 1 uge før første kursusdag anmelde hvert kursus til Beredskabsstyrelsen med oplysning om kursusudbyderen, kursustypen, adressen på
kursusstedet, særlige adgangsforhold hertil, tidsrummet for afholdelse af undervisning og eksamen og instruktøren/instruktørernes navn(e). Det gælder ikke ved omNovember 2014
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prøver. Anmeldelse skal ske af hensyn til Beredskabsstyrelsens mulighed for at føre
tilsyn med kurset. Anmeldelsen skal, medmindre andet er aftalt med Beredskabsstyrelsen, ske med en e-post pr. kursus til cfo@brs.dk under anvendelse af en e-postskabelon, der er udarbejdet af og rekvireres hos Beredskabsstyrelsen (cfo@brs.dk).
4.2

Kursusudbyderen skal senest den sidste hverdag før første kursusdag informere Beredskabsstyrelsen med e-post til cfo@brs.dk om ændringer til de i medfør af pkt. 4.1
afgivne oplysninger, herunder hvis kurset aflyses. Hvis det kan godtgøres, at det efter den sidste hverdag før første kursusdag er nødvendigt at træffe beslutning om en
ændring i forhold til de afgivne oplysninger, skal information herom gives øjeblikkeligt.

4.3

Der må maksimalt deltage 30 kursister pr. instruktør. Beredskabsstyrelsen anbefaler,
at der ved gennemførelsen af de individuelle praktiske øvelser er en instruktør for
hver 10 kursister.

4.4

Adgangsbetingelse for deltagelse i et grundkursus eller et integreret heldækkende
kursus i den grundlæggende uddannelse er som minimum et kørekort til traktor/motorredskab. Adgangsbetingelse for deltagelse i et specialiseringskursus i den
grundlæggende uddannelse er som minimum et kørekort til traktor/motorredskab og
et gyldigt ADR-bevis omfattende grundkursus. Adgangsbetingelse for deltagelse i et
repetitionskursus er som minimum et kørekort til traktor/motorredskab og et gyldigt
ADR-bevis omfattende det kursus/de kurser, som ønskes repeteret.

4.5

Kursusudbyderen skal, forinden anmeldelsen af kurset til Beredskabsstyrelsen, jf. pkt.
4.1, have sikret sig, at adgangsbetingelserne, jf. pkt. 4.4, er opfyldt.

4.6

Kursisternes identitet skal bekræftes ved forevisning af billedlegitimation ved kursets
begyndelse.

4.7

Kursusstedet skal være beliggende i Danmark. Beredskabsstyrelsen skal på et hvilket
som helst tidspunkt af et kursus og uafhængigt af instruktøren have mulighed for
adgang til kursusstedet. Kurser skal således afholdes på steder, som der er fri adgang til, eller hvor der er en døgnbemandet adgangskontrol, som på forhånd er indforstået med at tillade repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen adgang mod forevisning af legitimation.

4.8

Kurser af flere dages varighed skal afholdes over flere på hinanden følgende dage,
medmindre andet er anført i uddannelsesprogrammet, jf. dog pkt. 4.9 og 4.10.

4.9

Uanset pkt. 4.8 må kursusdagene på kurser af flere dages varighed afholdes over
flere ikke på hinanden følgende dage, såfremt disse dage fordeler sig over en periode
på højst 16 dage, og såfremt den efter en kursusfridag beliggende del af kurset indledes med en repetition af emnerne fra den før kursusfridagen beliggende del af kurset, jf. dog pkt. 4.10. Denne repetition skal have en varighed af mindst 1 lektion, der
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skal lægges til den som minimum påkrævede varighed af kurset, der følger af pkt.
3.1.
4.10

Uanset pkt. 4.8 og 4.9 må kurser af flere dages varighed afbrydes, såfremt den samlede afbrydelse for hele kurset er af højst 2 dages varighed.

4.11

Uanset pkt. 1.7 og 3.5, accepterer Beredskabsstyrelsen, at kursusudbyderen i forbindelse med gennemførelsen af et kursus beslutter at foretage mindre fravigelser i varigheden eller det faglige indhold af en given lektion i forhold til det godkendte uddannelsesprogram, hvis det sker for at give kursisterne det fulde udbytte af undervisningen. Øvrige bestemmelser skal fortsat opfyldes, herunder at den samlede varighed af hver kursusdel, den samlede varighed af de individuelle praktiske øvelser,
og antallet af kursusdage og lektioner, jf. afsnit 3, samt det samlede faglige indhold
af hver kursusdel, jf. afsnit 2, fastholdes.

4.12

Instruktører og kursister skal være til stede i hele undervisningstiden. Hvis kursisterne opdeles i to hold med henblik på opfyldelse af anbefalingen i pkt. 4.3, tillades det
ene hold kursister dog uden tilstedeværelsen af en instruktør at løse øvelsesopgaver
samlet på kursusstedet, for at det andet hold kursister samtidig kan få det fulde udbytte af deres praktiske øvelser.

4.13

Undervisningen skal foregå på dansk med danske undervisningsmaterialer. Kursusudbyderen er ansvarlig for, at undervisningsmaterialerne er tilpasset den til enhver
tid gældende lovgivning. Det undervisningsmateriale, som er nødvendigt for kursistens efterfølgende virke som chauffør, f.eks. opslagshåndbøger, skal overdrages til
kursistens ejendom.

4.14

Ved eventuel afholdelse af prøveeksamen skal de af Beredskabsstyrelsen udarbejdede prøveeksamensopgaver anvendes. Eventuelle øvrige øvelsesopgaver skal være
forskellige fra de af Beredskabsstyrelsen udarbejdede eksamensopgaver. Øvrige
øvelsesopgaver kan f.eks. stilles som åbne spørgsmål.

4.15

Der skal i undervisningen som minimum anvendes virkelige eksempler på faresedler,
orange fareskilte og UN-godkendt emballage samt det til køretøjet hørende sikkerhedsudstyr.

4.16

Interaktiv computerbaseret undervisning kan på Beredskabsstyrelsens nærmere vilkår anvendes som et supplement til øvrige undervisningsmetoder, dog under iagttagelse af pkt. 4.12.

5 Instruktører
5.1

8

Instruktører på såvel den praktiske som den teoretiske del af uddannelsen skal have
erfaring og uddannelse, så pågældende er kvalificeret til at virke som instruktør. Instruktører til den teoretiske del af uddannelsen bør i den forbindelse have praktisk er-
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faring inden for godstransport. Instruktører skal have et godt kendskab til og tage
hensyn til udviklingen i forbindelse med regelsætningen og uddannelseskrav i relation
til vejtransport af farligt gods.
5.2

Instruktører skal godkendes og registreres af Beredskabsstyrelsen på baggrund af en
skriftlig ansøgning fra kursusudbyderen eller instruktøren. Der kan søges om at blive
godkendt som instruktør til den teoretiske del af uddannelsen, den praktiske del af
uddannelsen eller begge dele. Ansøgninger skal indsendes som almindelig postforsendelse eller som krypteret e-post. Der skal, hvis det er relevant for ansøgningen,
vedlægges dokumentation for pkt. 5.4, 5.6 og 5.7.

5.3

Instruktører skal, således at undervisningen kan foregå på dansk, jf. pkt. 4.13, kunne
tale dansk.

5.4

Instruktører skal have en pædagogisk uddannelse eller anden relevant pædagogisk
erfaring, specielt inden for voksenundervisning eller instruktørvirksomhed.

5.5

En person, der ønsker godkendelse som instruktør, og som ikke på ansøgningstidspunktet opfylder kravet i pkt. 5.4, kan erhverve relevant pædagogisk erfaring ved
deltagelse som medhjælpende instruktør i mindst to farligt gods chaufførkurser, der
som minimum omfatter et grundkursus i den grundlæggende uddannelse.

5.6

Instruktører til den teoretiske del af uddannelsen skal være eksaminerede sikkerhedsrådgivere.

5.7

Instruktører i individuelle praktiske øvelser i brandslukning skal have gennemgået
instruktørkursus i elementær brandbekæmpelse eller have anden relevant brandteknisk baggrund. Instruktører i individuelle praktiske øvelser i førstehjælp skal have bestået og vedligeholdt instruktørkursus i førstehjælp. Instruktører i individuelle praktiske øvelser i brandslukning og førstehjælp kan alternativt have gennemgået og bestået et instruktørkursus i henhold til Beredskabsstyrelsens vejledende uddannelsesplan for instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen,
jf. bilag 3.

5.8

Kursusudbyder eller instruktør skal løbende fremsende dokumentation for, at instruktøren er eksamineret sikkerhedsrådgiver, jf. pkt. 5.6, medmindre eksaminationen er
forestået af Beredskabsstyrelsen. Kursusudbyder eller instruktør skal endvidere løbende fremsende dokumentation for, at instruktøren, hvor påkrævet, har vedligeholdt de i pkt. 5.7 nævnte kurser.

6 Afholdelse af eksamen og udstedelse af bevis
6.1

Kursusudbyderen skal følge Beredskabsstyrelsens bestemmelser om afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser.
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6.2

Det følger heraf, at eksamen skal afvikles i et online eksamenssystem kaldet Multitest. Kursusudbyderen skal til brug herfor stille en eksamensplads med en computer
med den nødvendige standard software og opkobling til internettet samt et sæt hovedtelefoner til rådighed for hver kursist. Eksamenspladsen skal være med tilstrækkelig bordplads til de tilladte hjælpemidler.

6.3

Det følger endvidere, at kursusudbyderen til indsendelse af oplysninger til brug for
Beredskabsstyrelsens udstedelse af ADR-kursusbeviser skal anvende Trafikstyrelsens
online bevisadministrationssystem (BAT systemet). Hver udbyder får stillet et kamera
og en underskriftsplade til rådighed. Kursusudbyderen skal sikre, at der anvendes en
computer med den nødvendige standard software og opkobling til internettet, forestå
installation i henhold til gældende installationsvejledning og sikre adgang til systemet
via NemID.

7 Ikrafttræden

10

7.1

Bestemmelserne træder i kraft den 22. oktober 2014.

7.2

Kursusudbydere kan dog indtil 27. oktober 2014 undlade at benytte BAT systemet, jf.
pkt. 6.3, hvis oplysninger til brug for Beredskabsstyrelsens udstedelse af ADRkursusbeviser i stedet indsendes efter Beredskabsstyrelsens bestemmelser af 17. juni
2013 for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser.

7.3

En skriftlig aftale med Beredskabsstyrelsen om kursusudbyderens behandling af visse
personoplysninger med den ordlyd, der fremgår af den aktuelle version af bilag 2, jf.
pkt. 1.5, skal dog først være indgået den 12. december 2014.
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Bilag 1 Krav til varighed af undervisningen på de
forskellige typer af farligt gods chaufførkurser.
Den mindste varighed af undervisningen
(antal lektioner af 45 minutter)

Kursustype

I parentes angives fordelingen på hhv.
grundkursus og de enkelte specialiseringskurser i nævnte rækkefølge
Del
Grundlæggende Repetition

Grundkursus

Teoretisk:

18

9

Praktisk:

3

3

Teoretisk:

22 (18+4)

13 (9+4)

Praktisk:

3 (3+0)

3 (3+0)

Teoretisk:

22 (18+4)

13 (9+4)

Praktisk:

3 (3+0)

3 (3+0)

Teoretisk:

30 (18+12)

15 (9+6)

Praktisk:

4 (3+1)

4 (3+1)

Teoretisk:

26 (18+4+4)

17 (9+4+4)

Praktisk:

3 (3+0+0)

3 (3+0+0)

Teoretisk:

34 (18+4+12)

19 (9+4+6)

Praktisk:

4 (3+0+1)

4 (3+0+1)

Teoretisk:

34 (18+4+12)

19 (9+4+6)

Praktisk:

4 (3+0+1)

4 (3+0+1)

Grundkursus, klasse 1, klasse 7 og Teoretisk:
tank
Praktisk:

38 (18+4+4+12)

23 (9+4+4+6)

4 (3+0+0+1)

4 (3+0+0+1)

Tank

Teoretisk:

12

-

Praktisk:

1

Klasse 1

Teoretisk:

8

-

Klasse 7

Teoretisk:

8

-

Grundkursus og klasse 1

Grundkursus og klasse 7

Grundkursus og tank

Grundkursus, klasse 1 og klasse 7

Grundkursus, klasse 1 og tank

Grundkursus, klasse 7 og tank
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Bilag 2 Skriftlig aftale om kursusudbyderes behandling af visse personoplysninger (en såkaldt
databehandleraftale)
En af Beredskabsstyrelsen godkendt udbyder af farligt gods chaufførkurser vil skulle behandle visse personoplysninger for Beredskabsstyrelsen. Der er tale om følgende oplysninger:


For så vidt angår eksaminer afholdt før 1. januar 2013 de oplysninger om bl.a. navn,
CPR-nummer, eksamensresultater og bevisnummer, som kursusudbyderen var forpligtet til at foretage indrapportering af i henhold til Beredskabsstyrelsens bestemmelser af juni 2011 om afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser.



For så vidt angår eksaminer afholdt fra 1. januar 2013 de oplysninger om navn, CPRnummer, adresse, nationalitet og bevisgyldighed, som kursusudbyderen vil være forpligtet til at sende til brug for den kompetente myndigheds udstedelse af beviser i
henhold til Beredskabsstyrelsens bestemmelser af december 2012, juni 2013 og november 2014 om afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser.



For så vidt angår eksaminer afholdt fra 1. juli 2013 tillige de oplysninger om navn og
CPR-nummer, som kursusudbyderen vil være forpligtet til at behandle i Multitest i
henhold til Beredskabsstyrelsens bestemmelser af juni 2013 og november 2014 om
afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser.

En godkendelse af en kursusudbyder sker derfor på vilkår af, at der indgås nærværende
skriftlige aftale mellem kursusudbyderen og Beredskabsstyrelsen. En godkendelse træder
tidligst i kraft, når aftalen er indgået. Det er en betingelse for en opretholdelse af en eventuel eksisterende godkendelse, at den seneste version af databehandleraftalen indgås.
Ved behandling af ovennævnte personoplysninger i forbindelse med udbud og afholdelse af
farligt gods chaufførkurser virker undertegnede kursusudbyder som databehandler for Beredskabsstyrelsen, der er den dataansvarlige. Ved behandling af øvrige personoplysninger,
herunder ovennævnte personoplysninger til andre myndigheders formål, vil Beredskabsstyrelsen ikke være at betragte som dataansvarlig.
Undertegnede kursusudbyder behandler kun de personoplysninger, hvor Beredskabsstyrelsen
er dataansvarlig, efter instruks fra Beredskabsstyrelsen.
Undertegnede kursusudbyder er bekendt med, at personoplysninger omfatter enhver form
for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede), og at
enhver operation eller række af operationer med eller uden brug af elektronisk databehandling, som disse personoplysninger gøres til genstand for, er at betragte som en behandling af
personoplysninger.

12
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Undertegnede kursusudbyder må i denne forbindelse ikke bruge de omfattede personoplysninger til andre behandlinger, end de behandlinger som er nødvendige for udførelse af de
med udbud og afholdelse af kurser forbundne opgaver.
Undertegnede kursusudbyders behandling af disse personoplysninger vil ske efter bestemmelserne i sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret
ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001).
Undertegnede kursusudbyder træffer inden behandling af disse personoplysninger de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Dette kan f.eks. ske ved
sikkerhedskopiering efter nærmere fastlagte rutiner.
Undertegnede kursusudbyder træffer inden behandling af disse personoplysninger de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer).
Der er hos undertegnede kursusudbyder kun adgang til disse personoplysninger for medarbejdere, der er beskæftiget med de formål, hvortil oplysningerne behandles, og som direkte
er autoriserede hertil. Der kan dog også udstedes midlertidige autorisationer til personer,
som f.eks. udfører revision eller teknisk vedligeholdelse. Den enkelte medarbejder må kun
være autoriseret til behandling af netop de oplysninger, som vedkommende har behov for at
være autoriseret til. Autorisationerne skal inddrages, når medarbejderne ikke længere har
behov for disse. Autoriserede medarbejdere kan kun få adgang til personoplysningerne ved
at identificere sig overfor et teknisk adgangskontrolsystem, f.eks. ved brugeridentifikation
med tilhørende password. Datatilsynet anbefaler, at password har en længde på mindst 8
tegn. Passwords bør opbygges af en blanding af tal og store og små bogstaver. Passwords
bør skiftes mindst en gang om året.
Der er hos undertegnede kursusudbyder desuden fastsat regler og givet en instruktion til
medarbejdere, der behandler disse personoplysninger, om, at både papirbaseret materiale
og materiale i elektronisk form, der indeholder disse personoplysninger, skal opbevares og
tilintetgøres således, at oplysningerne ikke kommer uvedkommende til kendskab, og således,
at der ikke gives mulighed for identifikation af en person i et længere tidsrum end det, der er
nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Oplysninger om identificerbare personer skal slettes effektivt.
Medarbejderne er f.eks. bekendt med, at oplysninger, som er modtaget eller behandlet elektronisk, skal slettes både i indbakke og i ”skraldespand” i e-post-systemet. Tilmeldingsblanketter og udskrifter fra et elektronisk register, der indeholder disse oplysninger, skal tilintetgøres ved makulering.
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Sletning af personoplysninger skal altid ske snarest efter (dog senest 30 dage efter) færdiggørelse af behandling, dvs. når oplysningerne ikke længere skal anvendes til det angivne
formål.
Medarbejderne hos undertegnede kursusudbyder er desuden bekendt med, at ekstern telekommunikation i forbindelse med behandling af disse personoplysninger kun må finde sted,
hvis der træffes særlige foranstaltninger for at sikre, at uvedkommende ikke gennem disse
forbindelser kan få adgang til oplysningerne. Ekstern telekommunikation er f.eks. forsendelse
af disse oplysninger med e-post eller telefax. Det gælder i den forbindelse, at oplysninger om
CPR-nummer kun må forsendes med e-post, såfremt der foretages en kryptering.
Undertegnede kursusudbyder har endvidere foretaget fysisk sikring mod tyveri, hærværk og
uvedkommendes adgang til disse personoplysninger, f.eks. ved aflåsning af lokaler og bygningsafsnit, alarmsystem, begrænset adgang til serverrum, samt hensigtsmæssig placering
af skærme og printere (specielt i ekspeditions- og publikumsområder).
Inden reparation og service af dataudstyr, der indeholder disse personoplysninger,
træffer undertegnede kursusudbyder de nødvendige foranstaltninger mod, at oplysningerne
hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at oplysningerne
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. Dette skal så vidt muligt ske ved, at oplysningerne slettes, men kan alternativt
f.eks. ske ved, at kursusudbyderen sikrer sig, at reparations- og servicepersonalet under ingen omstændigheder vil videregive eller anvende oplysninger, som de måtte blive bekendt
med under deres arbejde.
Inden salg og kassation af datamedier, som indeholder disse personoplysninger, træffer
undertegnede kursusudbyder de nødvendige foranstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at oplysningerne kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.
Dette kan f.eks. ske ved, at medierne destrueres eller afmagnetiseres, så der ikke er mulighed for at læse indholdet, eller, hvis medierne skal genbruges, ved at oplysningerne ved anvendelse af et specialprogram til overskrivning slettes effektivt.
Undertegnede kursusudbyder er indforstået med, at behandling af disse personoplysninger
ikke må finde sted ved anvendelse af hjemmearbejdspladser.
Undertegnede kursusudbyder vil sikre, at oplysningspligten over for den registrerede opfyldes ved, at der senest samtidig med indsamling af disse personoplysninger hos personen
selv, gives vedkommende en standardmeddelelse, der rekvireres hos Beredskabsstyrelsen.
Denne meddelelse kan f.eks. være fortrykt en eventuel tilmeldingsblanket. Såfremt indsamling af disse personoplysninger sker hos andre end personen selv, skal meddelelsen gives til
personen selv ved registreringen af oplysningerne.
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Undertegnede kursusudbyder skal på Beredskabsstyrelsens anmodning give Beredskabsstyrelsen tilstrækkelige oplysninger til, at styrelsen kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
Aftalen bortfalder automatisk, hvis den erstattes af en ny aftale.

Kursusudbyder:
CVR-nummer og evt. P-nummer:
Kontaktpersons navn:
E-post adresse og telefonnummer:

For kursusudbyder

Navn:
Dato:
Underskrift:

For Beredskabsstyrelsen

Navn:
Dato:
Underskrift:

November 2014
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Bilag 3 Beredskabsstyrelsens vejledende uddannelsesplan for instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen
FORMÅL:
Formålet med kurset er:
-

at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser fagligt i elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods,

-

at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser fagligt i førstehjælp i forbindelse med
transport af farligt gods og

-

at deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen
i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods
chaufføruddannelsen.

INDHOLD:
Kurset indeholder:
-

elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods,

-

førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods og

-

”elev som instruktør”.

TID:
3 dage
ANTAL DELTAGERE:
Maksimum 4 deltagere pr. lærer
DELTAGERFORUDSÆTNINGER:
Forudsætningerne for deltagerne er:
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-

at deltagerne skal have en pædagogisk uddannelse eller anden relevant pædagogisk erfaring, specielt inden for voksenundervisning eller instruktørvirksomhed,

-

at deltagerne inden for det seneste år skal have gennemført et kursus i elementær
brandbekæmpelse af minimum 3 timer og
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-

at deltagerne inden for det seneste år minimum skal have gennemført Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsmoduler Hjerte-Lunge-Redning, Livreddende førstehjælp og
Genoplivning med hjertestarter.

BEDØMMELSE:
Læreren skal kontinuerligt igennem hele kursusforløbet vurdere hver enkelt kursist (eventuelt ved brug af en læringslog). Læreren udleverer bevis ved vurderet tilfredsstillende gennemførelse (deltageren honorerer målkravene) eller udleverer ikke bevis, men en konstruktiv
kort skriftligt feedback til deltageren om, hvad deltageren skal arbejde videre med for at
kunne komme på et nyt kursus og gennemføre dette succesfuldt.
BEVIS:
Beviset udstedes af læreren eller organisationen, hvor læreren er ansat.
Beviset skal indeholde:
-

deltagerens navn,

-

deltagerens personnummer,

-

oplysning om, at instruktørkurset er gennemført i overensstemmelsen med Beredskabsstyrelsens vejledende uddannelsesplan for instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen,

-

bevisets udløbsdato,

-

hvem beviset er udstedt af,

-

datoen for udstedelse og

-

lærerens underskrift

Gyldighedsperioden for beviset er 5 år.
Bevisets gyldighed kan forlænges for en ny 5-årig periode, såfremt indehaveren inden for
det sidste år før bevisets udløbsdato har gennemført et repetitionskursus tilfredsstillende.
Repetitionskurset skal minimum have en varighed af 1 dag. Foruden at blive opdateret fagligt skal deltageren i repetitionskurset gennemføre undervisning i et på forhånd givet emne i
elementær brandbekæmpelse eller førstehjælp og få feedback analogt med nærværende
lektionsoversigts dag 2 eller 3.
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LÆRERE:
Lærerne skal have gennemgået og bestået:
-

uddannelsen som førstehjælpsinstruktør i regi af Dansk Førstehjælpsråd eller tilsvarende
førstehjælpsfagligt uddannelsesniveau, og

-

uddannelse som enten ”Holdleder Redning”, ”Holdleder Indkvartering – Forplejning” eller
”Holdleder Kommunikation” og ”Elementær brandbekæmpelse – instruktør” eller ”Holdleder Brand” i regi af Beredskabsstyrelsen, og

-

Hjælpeinstruktør/Voksenpædagogisk Grunduddannelse eller tilsvarende pædagogisk underviseruddannelse for de tilfælde, hvor den ikke er indeholdt i ovenstående uddannelsesforløb (holdlederuddannelser og førstehjælpsinstruktøruddannelsen i regi af hhv. Beredskabsstyrelsen og Dansk Førstehjælpsråd).

LEKTIONSOVERSIGT:
DAG LEKTIONER INDHOLD
1

2

3

18

½

Velkomst, præsentation, kursusmål, krav til deltagerne, bedømmelse og
kriterier for udstedelse af bevis, forventningsafstemning, kursusforløb
og afklarende spørgsmål.

3½

Elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt
gods.

4

Førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.

4

”Elev som instruktør” – forberedelse til undervisning i elementær
brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt
gods.

4

”Elev som Instruktør” – gennemførelse af undervisning i elementær
brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt
gods.

31/3

”Elev som instruktør” – forberedelse til undervisning i elementær
brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt
gods.

4

”Elev som Instruktør” – gennemførelse af undervisning i elementær
brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt
gods.

2

Evaluering af kursus, udlevering af kursusbevis og afsluttende spørgsmål.

/3
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En lektion har en varighed på 45 minutter. Der skal afsættes tid til pauser efter hver lektion
af tilstrækkelig varighed til, at kursisterne får det fulde udbytte af undervisningen. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at hver pause har en varighed på minimum 10 minutter, og at der
afsættes tid til en spisepause af 30 minutters varighed, hvor dette er relevant.
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Elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods
FORMÅL:
Formålet med emnet er at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser fagligt i elementær
brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods.
MÅL:
Ved lektionens afslutning skal deltageren have en bred og godt funderet viden om elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods, samt kunne bringe denne
viden i anvendelse ved sikker slukning af brande med egnet håndslukningsmiddel i og/eller
omkring køretøjer med farligt gods.
Lektionen gennemføres med høj deltageraktivitet, videndeling mellem lærer og deltagere
samt praktiske kontekstopbyggede øvelser, hvor deltagerne kan udvikle og rutinere deres
egne færdigheder i elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods.
Resultatet er tilfredsstillende, såfremt deltageren ved elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods:
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Agerer og forholder sig på sikker vis i forhold til opbygningen af, forhold og arbejdsgange på et skadested i forbindelse med transport af gods.



Forebygger i muligt omfang at branden breder sig yderligere, så en forværring af
uheldet undgås.



Anvender sin viden om brandklasserne og typen af brændende stof i sin slukning af
brand i forbindelse med transport af farligt gods.



Alarmerer på det rigtige tidspunkt i forhold til erkendelsen af en brand og brandens
udvikling/udviklingsmuligheder. Anvender sin viden fra brandtrekanten i forbindelse
med valg og sikker rutineret brug af håndslukningsmidlerne pulver, kulsyre, vandtrykslukker, brandtæppe og i forhold til slukning af det brændende materiale.



Iværksætter og leder en eventuelt nødvendig evakuering væk fra en brand i forbindelse med transport af farligt gods.



Foretager brugerkontrol af etablerede forebyggende foranstaltninger og håndslukningsmidler i forbindelse med transport af farligt gods.



Anvender sin baggrundsviden om forhold og arbejdsgange på et skadested, forebyggende foranstaltninger, brandklasser, type af brændende stof, brandtrekanten, evakuering, håndslukningsmidlernes anvendelse og virkemåde aktivt i sin håndtering af
situationen og den elementære brandslukning samt i sin undervisning.
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INDHOLD:
 En brands udvikling/udbredelse.


Forebyggende foranstaltninger i køretøjer i forbindelse med transport af farligt gods
og i/ved bygninger, som en brand kan brede sig til fra køretøjet.



Håndslukningsredskaber (CO2, pulver, vand, brandtæppe) med vægt på pulver.



Brandtrekanten.



Alarmering.



Brandklasserne.



Opbygningen af skadestedet ved uheld med farlige stoffer.



Evakuering.

TID:
3½ lektioner af 45 minutter praktisk vidensbaseret og færdighedsbaseret undervisningsforløb.
BEDØMMELSE:
Deltageren bedømmes kontinuerligt af læreren gennem uddannelsen med fokus på udvikling
af den nødvendige baggrundsviden og egne færdigheder, forståelse af sammenhænge og
instruktørpotentiale.
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Førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods
FORMÅL:
Formålet med emnet er at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser fagligt i førstehjælp i
forbindelse med transport af farligt gods.
MÅL:
Ved lektionens afslutning skal deltageren have en bred og godt funderet viden om førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods, samt kunne bringe denne viden i anvendelse ved sikker udførsel af de i den pågældende situation relevante og brugbare førstehjælpshåndgreb for at redde liv, førlighed og helbred i og/eller omkring køretøjer med farligt gods.
Lektionen gennemføres med høj deltageraktivitet, videndeling mellem lærer og deltagere
samt praktiske kontekstopbyggede øvelser, hvor deltagerne kan udvikle og rutinere deres
egne færdigheder i førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods.
Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren ved førstehjælp i forbindelse med transport
af farligt gods:
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Anvender førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC som udgangspunkt i sin ydelse af
førstehjælp.



Udfører nødflytning under hensyn til den tilskadekomnes tilstand når det vurderes
nødvendigt i forhold til situationen.



Håndterer og giver førstehjælp ved ætsninger under hensyntagen til den tilskadekomnes og egen sikkerhed, samt om muligt viderebringer information om det ætsende stof.



Håndterer og giver førstehjælp ved forgiftninger under hensyntagen til den tilskadekomnes og egen sikkerhed, samt om muligt viderebringer informationer om det giftige stof.



Håndterer og giver førstehjælp ved forbrændinger under hensyntagen til den tilskadekomnes og egen sikkerhed.



Håndterer kredsløbssvigt/shock under hensyntagen til den tilskadekomnes øvrige tilstand.



Giver trinvis førstehjælp, Hjerte-Lunge-Redning og anvender AED (hjertestarter) til
bevidstløse uden normal vejrtrækning.



Sørger for at hjælp bliver tilkaldt når den tilskadekomne er konstateret bevidstløs og
der alarmeres når den tilskadekomne er konstateret uden normal vejrtrækning.
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Lægger en bevidstløs med normal vejrtrækning i stabilt sideleje/aflåst sideleje og efterfølgende observerer denne.



Giver psykisk førstehjælp til alle typer af tilskadekomne i forhold til situationen.



Anvender sin baggrundsviden om bevidstløshed, manglende normal vejrtrækning,
hjertestop, forbrændinger, ætsninger, forgiftninger og kredsløbssvigt/shock aktivt i
sin håndtering af situationen og ydelsen af førstehjælp samt i sin undervisning.

INDHOLD:
 Førstehjælpens 4 hovedpunkter.


Nødflytning.



Den livsvigtige ilttransport.



Bevidstløse med og uden normal vejrtrækning.



Kredsløbssvigt/shock.



Hjerte-Lunge-Redning og AED (hjertestarter).



Stabilt sideleje/aflåst sideleje.



ABC-modellen.



Ætsninger.



Forbrændinger.



Forgiftninger.



Alarmering.



Psykisk førstehjælp.

TID:
4 lektioner af 45 minutter.
BEDØMMELSE:
Deltageren bedømmes kontinuerligt af læreren gennem uddannelsen med fokus på udvikling
af den nødvendige baggrundsviden og egne færdigheder, forståelse af sammenhænge og
instruktørpotentiale.
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Elev som instruktør
FORMÅL:
Formålet med emnet er at deltageren får udviklet sine kompetencer i at forberede og gennemføre undervisningen i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med
transport af farligt gods chaufføruddannelsen.
MÅL:
Ved lektionens afslutning skal deltageren ud fra fag- og målbeskrivelsen for elementær
brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods i chaufføruddannelsen kunne forberede og gennemføre undervisningen, således at deltagerne efter uddannelsen honorerer uddannelsesmålene og kan bringe dem i anvendelse i en reel situation.
Deltageren skal ud fra eget materiale demonstrere sin viden og færdigheder gennem en 25
minutters lektion. Emnet er vilkårligt valgt af læreren.
Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren:


Med udgangspunkt i det i farligt gods chaufføruddannelsen benyttede undervisningsmateriale for elementær brandbekæmpelse og førstehjælp samt sin erhvervede
baggrundsviden og personlige færdigheder fra instruktøruddannelsen udarbejder
egen plan for gennemførelse af undervisningen og eget understøttende undervisningsmateriale, der sikrer at eleven efter endt undervisning honorerer uddannelsesmålene og kan bringe dem i anvendelse i en reel situation.



Kan argumentere for sine pædagogiske overvejelser, herunder sammenhængen mellem de i farligt gods chaufføruddannelsen angivne uddannelsesmål, opbygning og
indhold i egen plan samt eget supplerende undervisningsmateriale og elevens erhvervede kompetencer efter endt gennemførelse af undervisningen.



I gennemførelsen af sin undervisning viser sammenhæng mellem de i farligt gods
chaufføruddannelsen angivne uddannelsesmål, opbygning og indhold i egen plan,
undervisningsmaterialer samt eget supplerende undervisningsmateriale.



Gennemfører sin undervisning ved hjælp af pædagogiske metoder med høj elevaktivitet, og at eleverne efter endt gennemførelse af undervisningen honorerer uddannelsesmålene og kan bringe dem i anvendelse i en reel situation.

INDHOLD:
 Fag- og uddannelsesbeskrivelse, herunder undervisningsmål, i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods i chaufføruddannelsen.
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Udvælgelse og tilrettelæggelse af fagligt stof i forhold til de givne uddannelsesmål.
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Udarbejdelse af egen plan for undervisning.



Udvælgelse og brug af pædagogiske undervisningsmetoder, der sikrer høj deltageraktivitet og understøtter praktisk undervisning.



Udvælgelse og brug af undervisningsmaterialer.



Strukturering af de fysiske rammer i undervisningen så elevernes læring fremmes.



Udarbejdelse af eget understøttende undervisningsmateriale.



Læringsfremmende kommunikation og anerkendende feedback.



Elevernes målopfyldelse.

TID:
151/3 lektioner af 45 minutter, heraf 71/3 lektioner til deltagerens egen forberedelse af undervisning og 8 lektioner til ”elev som instruktør”, hvor hver deltager forestår 2*25 minutters
undervisning.
BEDØMMELSE:
Hver deltager forestår 25 minutters egen forberedt undervisning for læreren og meddeltagerne i et givet emne henholdsvis i elementær brandbekæmpelse og i førstehjælp med udgangspunkt i målbeskrivelserne for farligt gods chaufføruddannelsen.
Deltageren får efter gennemførelse af hver af de 2 gange 25 minutters undervisning læringsfremmende og anerkendende feedback fra meddeltagere og læreren.
Deltageren bedømmes kontinuerligt af læreren gennem uddannelsen med fokus på udvikling
af den nødvendige baggrundsviden og egne færdigheder, forberedelse og gennemførelse af
undervisning, målopfyldelse hos eleverne og instruktørpotentiale.
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