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Hvad er Meritvejen?

Hvor lang tid varer Meritvejen?

Meritvejen er den direkte vej til at blive faglært og få svendebrev for
erfarne chauffører og andre ansatte i transportbranchen.

For at gå på Meritvejen skal du:

Selve uddannelsesforløbet afhænger af den erfaring du har. Som
tommelfingerregel skal den lærekontrakt, du indgår, vare mellem 4
og 12 måneder. Jo mere erfaring du har, og jo flere kurser og efteruddannelse du fx har taget, jo kortere bliver dit forløb.

Hvad kan jeg få merit for?

Være fyldt 25 år

Have mindst 4 års
erfaring fra branchen

Indgå en lærekontrakt med en
virksomhed

Når du går på Meritvejen følger du et uddannelsesforløb, der er
tilpasset dine erfaringer. Det betyder, at du ikke skal i skole for at
lære noget, du allerede kan i forvejen. Til gengæld skal du på skole
for at lære nyt om branchen og lære, hvordan man udfører en
række nye opgaver, som kan være med til at gøre din hverdag mere
spændende.
Når du afslutter Meritvejen, har du opnået faglært status og får
svendebrev. Det svarer til den 3-årige erhvervsuddannelse for ungdomselever.
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Du kan få merit for dine almene
kompetencer og arbejdserfaring, som
er relevant for uddannelsen. Skolen
hjælper dig med at finde ud af, hvad
du kan få merit for. Som udgangspunkt gives der merit for:
•
•
•

•
•

Kørekort og certifikater
Relevante kurser, f.eks. AMU
Hvis du har en anden faglig
uddannelse, og indholdet er
relevant, fx. som udlært
mekaniker
Relevant arbejdserfaring
Relevante kvalifikationer opnået
i fritidslivet, ved foreningsarbejde, eller andet fagligt
arbejde

FAK TA
Hvad betyder Meritvejen?
At få merit betyder, at
du får godskrevet det du
kan, uanset, hvordan du
har lært det. I praksis
betyder det, at du ikke
skal i skole og lære
noget, du allerede kan i
forvejen. Skoleforløbet
tilrettelægges ud fra det,
du mangler at lære, for at
kunne gå til svendeprøve
og blive faglært.
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Hvordan kommer jeg i gang?
Hvis du er interesseret i at gå på Meritvejen skal du (evt. sammen
med din arbejdsplads) tage kontakt til den nærmeste transportskole
og spørge efter en studievejleder. Enten vil skolen tilbyde at komme
ud på din arbejdsplads og fortælle mere, eller I aftaler et møde på
skolen.
Husk! At tage en snak med skolen er på ingen måde forpligtende og
du binder dig ikke til noget. Til gengæld kan det give dig et overblik
over dine muligheder, og hvordan lige netop dit forløb vil se ud, hvis
du vælger Meritvejen. Du kan se en oversigt over alle transportskoler
med erhvervsuddannelser bagerst i denne håndbog.

Hvad er en meritvejsafklaring?
Den samtale du tager med skolen, hvor dit meritvejsforløb bliver
tilrettelagt, kaldes en meritvejsafklaring. Det betyder, at skolen
vurderer dine kompetencer og finder ud af, hvad du kan få merit
for. Husk at fortælle skolen om alt, der kunne være relevant. Skolen
afgør, om det er relevant nok til, at du kan få merit for det.
At få foretaget en meritvejsafklaring koster ikke noget og kan tages
af både ansatte og ledige.
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Hvordan ser et meritvejsforløb ud?
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Udgangspunkt

Meritvejsafklaring

Lærekontrakt

Skole- og
praktikforløb

Afsluttende
svendeprøvemodul

Svendeprøve

Mindst 4 års
erfaring fra transporterhvervet.
Min alder 25 år.
Mulighed for lærekontrakt.

Skolen vurderer,
hvad du kan få
merit for og laver
en plan for dit uddannelsesforløb.

Indgåelse af lærekontrakt (uddannelsesaftale) med
en virksomhed af
varighed af ca.
4-12 måneder.

Et typisk meritvejsforløb har mellem
8 og 15 ugers
skoleophold inklusive svendeprøvemodulet.

En erhvervsuddannelse aflsuttes
altid med et
svendeprøvemodul, der består
af 4 uger på skole.

Uddannelsen
afsluttes med
svendeprøve. Du
får svendebrev
og bliver dermed
faglært.
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“Jeg har anbefalet
Meritvejen til mine
kollegaer”
Jes Guttesen på 46 år fra
H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S
blev faglært godschauffør på 9 måneder.
”Uddannelsen har givet mig større forståelse for
logistikken bag kørselsplanlægningen, og så er det
en rigtigt rar følelse at have svendebrev på dét, man
kan. Jeg har anbefalet det til mine kollegaer, og det er
planen, at alle chauffører i virksomheden får tilbudt
muligheden for at gå på Meritvejen, hvis de ønsker
det.”

Jes Guttesen
8
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Hvad er en logbog?
Når du skal have foretaget din meritvejsafklaring, skal der udfyldes
en logbog, som hjælper med at skabe et overblik over det, du kan.
I logbogen udfylder du blandt andet information om tidligere
ansættelser, arbejdsfunktioner, kurser, fritidsinteresser osv. Alt det
fortæller noget om dine kompetencer og hjælper skolen med at
finde ud af, hvad de kan give dig merit for.

Findes der forskellige specialer?
Som chauffør kan du som udgangspunkt vælge mellem det samme
antal specialer, som unge lærlinge på ordinær aftale. Det betyder, at
du som chauffør kan vælge mellem specialerne:
•
•
•
•
•

Godschauffør
Kranfører
Tankchauffør
Flyttechauffør
Renovationschauffør

Hvilket speciale du kan vælge, afhænger også af, hvilket speciale din
arbejdsgiver kan blive praktikpladsgodkendt til.
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Hvad er en lærekontrakt?
En lærekontrakt kaldes også for en uddannelsesaftale. En lærekontrakt er en kontrakt mellem en elev og en arbejdsgiver. Når man har
indgået en lærekontrakt, er der en række forpligtelser som begge
parter skal leve op til, og som står beskrevet i bekendtgørelsen for
uddannelsen. Når en lærekontrakt er indgået, gælder en række
særlige forhold:
Prøvetid: De første tre måneder i virksomheden er prøvetid.
Skoleophold medregnes ikke. I prøvetiden kan begge parter
uden varsel og uden angivelse af grund ophæve aftalen.
Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig, medmindre begge
parter er enige om det, eller hvis den ene part væsentligt
misligholder aftalen.
Løn: Når du indgår en lærekontrakt skal din arbejdsgiver
give dig den løn, der er fastsat i overenskomsten – også
selvom virksomheden ikke er omfattet af overenskomsten.
Du får samme løn, når du er på skole. Din arbejdsgiver
modtager lønrefusion fra Arbejdsgivernes ElevRefusion
(AER), når du er på skole. Satsen for 2012 er fastsat til
4.290 kr. pr. skoleuge for voksenelever/meritvejselever.
Ferie: Ferieloven indeholder en særregel om, at erhvervsuddannelseselever har ret til ferie med løn i 1. og 2. hele
ferieår. Det betyder, at du har ret til ferie med løn, uanset
om du har optjent feriepenge. Det er dog en betingelse for
ferie med løn i 1. ferieår, at du er ansat inden 1. juli.
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Hvad er en uddannelsesplan?
Inden du starter på dit uddannelsesforløb, udarbejdes der en uddannelsesplan, der beskriver det forløb, du skal igennem: Hvilken
uddannelse er det? Hvilket speciale? Hvad er varigheden? Hvornår
skal du på skole? Hvor lang tid varer de enkelte skoleophold? Osv.
Din uddannelsesplan oprettes på www.elevplan.dk, hvor både du,
skolen og din arbejdsgiver har adgang til at følge uddannelsesplanen.

Hvornår skal jeg på skole?

Jeg er ikke så god til at læse og skrive?
At man har svært ved at læse og skrive, eller er ordblind, er ingen
hindring for at gå på Meritvejen. Der findes en hel del hjælpemidler,
som kan gøre det lettere for dig. Det koster ikke noget. Det eneste,
det kræver, er, at du er ærlig omkring, hvordan du har det med at
læse og skrive, og så skal skolen nok hjælpe dig med det, du har
brug for.
Det er en god idé at fortælle skolen om dine tanker allerede ved
meritafklaringen. På den måde bliver dit forløb beskrevet rigtigt
fra starten, og skolen har mulighed for at bestille de ting, du skal
bruge, i god tid.

Et meritvejsforløb planlægges individuelt og i tæt samarbejde
mellem dig, skolen og din arbejdsgiver. Som udgangspunkt skal du i
skole 8-15 uger i løbet af uddannelsen. Ofte planlægges skoletiden i
kortere perioder, så du ikke skal være væk fra din arbejdsplads i for
lang tid ad gangen.
Hvis du har lang transport til og fra skolen, er der mulighed for at
du kan bo på et skolehjem i skoleperioderne.
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“Ofte kan de meget
mere, end de selv
går og tror”
Kurt Rinhack er faglærer på AARHUS TECH og har
hjulpet flere hundrede transportmedarbejdere
med at få svendebrev via Meritvejen.
”De, der vælger at blive faglært via Meritvejen har en
del erfaring i bagagen. De kender til livet på en
arbejdsplads og kan rigtigt mange ting. Ofte meget
mere, end de selv går og tror. Derudover oplever vi,
at meritvejseleverne er meget seriøse omkring deres
uddannelse, og stort set alle finder ud af, at det her
faktisk er noget, de er dygtige til.”

Kurt Rinhack
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Hvor meget hjemmearbejde er der?
Niveauet i undervisningen tilpasses det niveau holdet er på. Det vil
sige, at du ikke skal være bange for, at der stilles krav til, at du skal
kunne en hel masse på forhånd, eller at du skal læse tykke bøger.
Det du skal lære, lærer du normalt på skolen. Skal du deltage i et
kørekort- eller certifikatfag, vil du sikkert gerne selv læse lidt ekstra
hjemme. Underviserne på skolen har stor erfaring med meritvejselever og det betyder, at de godt ved, at voksne og erfarne medarbejdere fra branchen har en hel del viden i forvejen, som de kan
bruge, og mange finder ud af, at det faktisk er spændende at lære
noget nyt om sit arbejde. Voksne elever behandles som voksne!

Hvad består svendeprøven af?
Alle erhvervsuddannelser afsluttes med en svendeprøve.
Svendeprøven består af to dele:
1.
2.

En skriftlig prøve, som er en afkrydsningsprøve (multiple
choice), der tester din paratviden.
En praktisk prøve, hvor du trækker en transportopgave, som
du skal planlægge. I løbet af den praktiske prøve vil du blive
bedt om at forklare nogle af de valg, du træffer, eller hvad du
planlægger at gøre.

Skal jeg på studietur?
I alle chaufføruddannelser er der mulighed for at tage på flerdages
studietur. Studieturen er ikke obligatorisk for meritvejselever, så
det er ikke noget man skal deltage i, hvis ikke man har muligheden.
Studieturen er ikke gratis, men betales ofte af arbejdsgiveren.
Er din arbejdsgiver medlem af ATL og du af 3F, kan der søges om
tilskud til studieturen hos Transportsektorens Uddannelsesfond
(TSU). Støttebeløbet hos TSU er fastsat til kr. 3.500. Tilskuddet må
dog ikke overstige de faktiske udgifter til turen.

Kan jeg få min egen bogpakke?
For de elever, hvor arbejdsgiver er medlem af ATL og du er medlem
af 3F, kan du få en gratis bogpakke med alle de bøger, der er
relevante for din uddannelse.
Bøgerne får du gennem TUR - Transporterhvervets Uddannelser.
Ring til TUR på 3587 8700 og spørg efter TUR Forlag for at bestille
din bogpakke.

Du får én karakter for hver af de to prøver. Den praktiske prøve
tæller dobbelt. Gennemsnittet bliver din svendeprøvekarakter.
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Jeg lever ikke op til kravene om
alder og erfaring, hvad gør jeg så?
Er du over 25 år, men lever du ikke op til kravet om fire års erfaring,
er der mulighed for at tage voksenerhvervsuddannelsen på to år.
Det kræver, at du har minimum 1 års relevant erfaring fra transportbranchen.
Hvis du er under 25 år, findes ”den 2. vej”, hvor varigheden kan
komme ned på 1½ - 2 år. Den ordning kræver, at du har haft kørekort i tre år, og at du har taget et grundforløb fra en erhvervsuddannelse, eller har gennemført minimum 1 år på en ungdomsuddannelse (fx gymnasiet).
Du bør altid tale med skolen om dine muligheder. De står klar til at
vejlede og hjælpe dig med at finde den bedste løsning.

Er der mulighed for mere uddannelse?
Når du har dit svendebrev, er der flere muligheder for mere uddannelse. Hvis du gerne vil stå for planlægning af kørsler, findes der
Trin 3, som er en 1-årig erhvervsuddannelse til kørselsdisponent,
der veksler mellem arbejdsplads og skole. Derudover er der også
uddannelsesmuligheder for dig, der gerne vil klædes på til at blive
selvstændig. Tal med skolen om dine muligheder.

Hvad koster det?
Uddannelsen er gratis og der er normalt ingen udgifter til bøger, eller
andre undervisningsmaterialer. Det indgår som en del af uddannelsen. Har du mere end 10 km til skole, er det arbejdsgiveren, der skal
betale for transporten. Arbejdsgiveren får 80 procent af transportudgifterne refunderet fra Arbejdsgivernes ElevRefusion - AER.

Hvem kan jeg spørge?
Har du spørgsmål, stort som småt, skal du vide, at alle transportskoler har vejledere og konsulenter, der står klar til at tale om
uddannelse og hjælpe dig med de spørgsmål du skulle have. Det
er altid uforpligtende at tale med skolen og de vil hellere end gerne
hjælpe dig. Ring til din nærmeste transportskole og spørg efter
en studievejleder. Du finder en liste over alle transportskoler med
erhvervsuddannelser bagerst i denne håndbog.
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“Det er bare om at
kaste sig ud i det”
Jan Pedersen fra MiljøTeam A/S blev faglært
renovationschauffør som 48-årig.
“Alderen giver én nogle erfaringer, som kan være en
fordel. Den største udfordring for mig, var min ordblindhed. Når man som jeg har svært ved at læse, kan
dét at skulle gå i skole virke lidt skræmmende. Også
fordi det måske ikke er noget, man normalt går og
skilter med. Men jeg fandt ud af, at der findes mange
former for hjælp. Jeg fik bl.a. en scanner, som kunne
læse teksten højt for mig, og det var en stor hjælp.”

Jan Pedersen
20
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Skoler, der udbyder vejgodstransportuddannelserne
Jylland
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N
89 37 35 33
AMU Nordjylland
Sofievej 61
9100 Aalborg
96 33 22 11
EUC Nordvest
Kronborgvej 119
7700 Thisted
99 19 19 19
Tradium
Minervavej 63
8930 Randers SØ
70 11 10 10
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Uddannelsescenter
Holstebro
Døesvej 70-76
7500 Holstebro
99 12 22 22
Learnmark Horsens
Stadionvej 2
8700 Horsens
88 16 36 00
EUC Vest
Sp. Møllevej 72
6700 Esbjerg
79 13 45 11
EUC Lillebælt
Teknikervej 2
7000 Fredericia
79 20 11 11
EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg
74 12 42 42

Fyn

Lolland-Falster

Syddansk Erhvervsskole
Odense-Vejle
Munke Mose Allé 9
5000 Odense C
70 10 99 00

CELF
Kringelborg Allé 7
4800 Nykøbing F
54 88 88 88

Sjælland
Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse
Bredahlsgade 1
4200 Slagelse
58 56 70 00
TEC - Teknisk Erhvervsskole
Center
Nordre Fasanvej 27
2000 Frederiksberg
38 17 70 00
EUC Sjælland
Jagtvej 2
4700 Næstved
55 75 33 00
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“Jeg vil anbefale
Meritvejen til alle,
som har muligheden.
Jeg har lært utroligt
meget, som i dag giver
mig en meget større
arbejdsglæde.”
Jan Pedersen, 48 år

faglært renovationschauffør
via Meritvejen

Denne håndbog er udarbejdet af Transportsektorens Uddannelsesfond (TSU) i
samarbejde med Transporterhvervets Uddannelser (TUR) og MiljøTeam A/S.
TSU har til formål at fremme og udvikle uddannelser til transportbranchen. Bag fonden
står Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) og Fagligt Fælles Forbund (3F).

