ETTERUTDANNING AV YRKESSJÅFØRER
Fra og med Desember 2017, kan Hadsel Videregående skole og Fagskole avd.
Melbu tilby kurs for etterutdanning av yrkessjåfører.
Hadsel Videregående Skole og Fagskole har fra før landslinje for Yrkessjåfører,
hvor det gis opplæring i klasse C, CE og DE (lastebil, vogntog og buss). Videre er
det mulighet for truckføreropplæring og vegtransport av farlig gods (ADR).
Skolen disponerer flere vogntog, bil og henger samt semivogntog, busser trucker
og forskjellig utstyr som brukes i håndtering av gods og personer.
Utdrag fra vegvesenet:
``Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du i arbeid eller på fritiden utfører
person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerrett i de
tunge førerkortklassene.``

``Formålet med kravet er å heve kompetansen til sjåførene ved å jevnlig tilføre
ny kunnskap om de endringer som skjer i samfunnet, regelverket og den
teknologiske utviklingen. Samt at sjåførene skal bli mer bevist på egen kjørestil
når det kommer til økonomi og miljø. Et av målene er at økt kompetanse hos
sjåførene kan bidra til å bedre trafikksikkerheten på vegene, ved at antall
ulykker og uhell hvor tunge kjøretøy er innblandet blir redusert``.
Kurset vil bli holdt i våre lokaler og på vårt område ved Melbu Videregående
Skole. Kursets varighet er på 35 timer, fordelt over 5 dager.
Har DU eller andre i firmaet behov for dette så ta kontakt slik at vi kan ordne ett
opplegg for dere!
Priser: Pris pr pers er satt til kr. 8900,- Leie av bil kommer i tillegg på kr. 1100.hvis ikke kursdeltaker har egen bil til disposisjon.
Betaling/overnatting: Kursavgift sendes fra Hadsel Videregående Skole og
Fagskole pr.faktura. Hotell/overnatting kan ordnes på Melbu Hotell, hvor vi har
egen avtale. Telefon: 76 16 00 00 eller mail: booking@m-h.no
Avmelding: Avbud skal meldes senest 7 virkedager før kursstart, hvis ikke må 30
% av kursavgiften betales. Ved avmelding senere enn 5 dager før kursstart
belastes full kursavgift. Vi tar forbehold om nok deltakere for gjennomføring av
kurset.
For mer informasjon og påmelding, kontakt: Hadsel Videregående Skole og
Fagskole, avd. Melbu. Skolegata 7, 8445 Melbu. Tlf: 75 65 58 90
Mail: hadsel-ysk@vgs.nfk.no

