Færdsel og førstehjælp

Beskrivelse

Kort om Trafikskolen
Trafikskolen startede i 1993, først under navnet Underbjerg`s Køreskole, hvor der udelukkende blev undervist i
personbil, men hurtigt ændrede dette sig til alle kategorier af kørekort og snart også til den erhvervsmæssige del
af person- og godsbefordring.
Trafikskolen er flyttet 4 gange siden da og i 2020 har vi til huse på Randersvej 7, hvorfra vi driver en trafikskole,
som beskæftiger omkring 12 medarbejdere.
?Vi bestræber os på altid at være blandt de førende inden for vores område, både hvad angår kørekort og
kvalifikationsuddannelser.
Trafikskolen har i mange år afholdt amu-kurser inden for transportområdet, herunder gods-, bus- og taxichauffør
uddannelser samt relaterede kurser. Dette er sket som udlicitering fra bl.a. AMU-Vest og Uddannelsescenter
Fyn.
Aktiviteter
1. - 4. klasses program:
Uddannelsen - hvor bliver man lastbilchauffør?
Karrieremuligheder - hvad laver man som lastbilchauffør?
Kørekort – hvorfor skal man have et kørekort? Regler/trafik.
Rollemodel – mød en buschauffør eller lastbilchauffør, taxachauffør
Se en bus/lastbil/motorcykel indvending – hvad bruges knapper til?

5. – 10. klasses program:
Mød Mikael – hør hans vilde vej til uddannelse.
Uddannelserne hos Trafikskolen
Karrieremuligheder
Færdselsundervisning/førstehjælp (intro)
Mini teoriprøve
Se en bremser
Se en lastbil/bus/motorcykel

Mål
Uddannelse og job:
Eleven har viden om korte og lange uddannelser og jobtyper, som uddannelserne kan føre til.
Færdsel:

Eleven har viden om færdselsregler i samspil med andre trafikanter.

Eleven kan færdes i trafikken ifølge færdselsregler og under hensynstagen til medtrafikanter.

Førstehjælp:
Eleven kan identificere om tilskadekomne er ved bevidsthed.
Eleven får viden om hjertestarter og førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Sted
Trafikskolen
Ravnevej 7
6705 Esbjerg Ø
Kontaktperson:
Mikael Falck, Marketing & Salg
Mobil: 30 13 07 66
Mail: marketing [at] trafikskolen [dot] dk

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Skriv datoforslag til erhvervsplaymaker Julie Skals.
Tilmelding
Julie Skals
julsk@esbjerg.dk
Tlf.nr. 20331395

Praktisk information
Udbyder
Erhvervsplaymaker

Forløbstype
Besøg på egen hånd
Virksomhedssamarbejde
Målgruppe
1. - 10. klasse
Børnehaveklasse
Børn og unge med særlige behov
Antal
30
Periode
Hele året
Varighed
2 timer
Dette forløb er gratis.
Emneområde
Erhvervsliv
Fag
Natur/teknologi
Uddannelse og job
Understøttende undervisning

Kontakt udbyder
Erhvervsplaymaker
Grønlandsparken 300
6715 Esbjerg

