
 

 

 

 

 

Kurser hos HF & VUC FYN 

(Se også vedhæftede kursus-indstik) 

 

IT (FVU digital) 
Du lærer at bruge mobil, iPad og pc som redskaber, der hjælper dig i dagligdagen. Det kan være brug af e-mail, ordrebestilling, 

registrering af opgaver og søgninger på nettet. Undervisningen foregår med de IT-værktøjer, du bruger på arbejdet til dagligt - men 

der vil også blive undervist i brugen af f.eks. E-Boks, MitID og Netbank.  

 

Varighed: Digital består af tre trin, som hver tager 20-30 timer. Du behøver ikke tage alle trin.  

Undervisningen varetages af HF og VUC FYN 

Pris: Gratis  

 

Engelsk (FVU engelsk) 
Her lærer du engelsk på et niveau, så du kan f.eks. kan læse en engelsk brugsanvisning og kommunikere på engelsk.  

Du lærer sproget, så du kan bruge det på jobbet og privat – og med udgangspunkt i autobranchens fagudtryk. 

 

Varighed: Engelsk består af fire trin, som hver tager 20-30 timer. Du behøver ikke tage alle trin  

Undervisningen varetages af HF og VUC FYN 

Pris: Gratis  

 

Ordblindeundervisning (OBU) 
For ordblinde, der vil være bedre til at læse, stave og skrive. Man lærer også at bruge IT, der gør hverdagen lettere. Man kan deltage, 

hvis en screening har vist, at man er ordblind. 

 

Varighed: Op til 60 timer. Undervisning tilrettelægges specielt til den enkelte kursist og foregår på hold med max. 6 kursister. 

Undervisningen varetages af HF og VUC FYN 

Pris: Gratis 

 

  

Økonomi 

Det er muligt at søge løntabsgodtgørelse via Statens 

Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til kurser hos VUC. 

Det er også muligt at søge støtte via kompetencefonde. 

Kontakt og tilmelding 

HF & VUC Fyn:  

Grethe Bjært, gbt@vucfyn.dk, Mobil: 30 68 02 18 

 

https://www.vucfyn.dk/uddannelser/fvu/
https://www.vucfyn.dk/uddannelser/fvu/
https://www.vucfyn.dk/uddannelser/fvu/
https://www.vucfyn.dk/uddannelser/fvu/


 

 

 

 

 

 

Kurser hos Business College Syd 

(Se også vedhæftede kursus-indstik) 

 

Rådgivning og salg af el & hybridbiler 

Savner du kendskab og viden, når kunderne skal rådgives om el- og hybridbiler, er dette kursus for dig. 

Vi kommer til at arbejde med ladeteknik, ladeinfrastruktur, valg af ladeudstyr, sikkerhed, batteriteknik og rækkevidde. 

 

Du bliver undervist af undervisere fra Business College Syd samt eksterne rådgivere og leverandører 

Kurset udbydes d. 24. oktober 2022 - Varighed: 1 dag 

Pris kr. 1.995 pr. deltager v. 15 deltagere hos Business College Syd i Mommark (kurset kan også afvikles hos kunden).  

Incl. forplejning  

 

Rådgivning og salg af el & hybridbiler (AMU-kursus) 

Savner du kendskab og viden, når kunderne skal rådgives om el- og hybridbiler, er dette kursus for dig. 

Vi kommer til at arbejde med ladeteknik, ladeinfrastruktur, valg af ladeudstyr, sikkerhed, batteriteknik og rækkevidde. 

 

Du bliver undervist af undervisere fra Business College Syd samt eksterne rådgivere og leverandører 

Kurset udbydes d. 26+27 september 2022 - Varighed: 2 dage 

Pris kr. 1.316 pr. deltager hos Business College Syd i Mommark for AMU-berettigede kursister (Mulighed for at søge tilskud 

kr. 1.784) 

Incl. forplejning, Teambuildingøvelse ”Kok-amok” og overnatning 

 

Kunderådgiveruddannelsen (udviklet i samarbejde med bilbranchen. AMU-kursus)  

Kurset udbydes d. 24+25 maj 2022 - Modul 1  

Kommunikation, med fokus på den gode kommunikation med kunderne 

 

Kurset udbydes d. 20+21+22 september 2022 - Modul 2  

Personligt salg, med fokus på rådgivning, vejledning og salg af virksomhedens produkter og serviceydelser 

 

Kurset udbydes d. 23+24+25 november 2022 - Modul 3  

Konflikthåndtering og økonomi, med fokus på problemstillinger i en konflikt, samt eftermarkedets indtjeningsevne 

Pris kr. 7.126 pr. deltager hos Business College Syd i Mommark for AMU-berettigede kursister  

(Mulighed for at søge tilskud kr. 7.136)  

Incl. forplejning, 3 x Teambuildingøvelser, overnatninger, certificering. Alle priser er excl. moms 

  

Økonomi 

Det er muligt at søge VEU-godtgørelse til AMU-kurser.  

Det er også muligt at søge støtte via kompetencefonde. 

Kontakt og tilmelding 
 

Business College Syd:  

Tom Christensen, toc@bcsyd.dk, Mobil: 30 48 47 12 
 

https://www.bcsyd.dk/kurser/om-mommark
https://www.bcsyd.dk/kurser/om-mommark
https://www.bcsyd.dk/kurser/om-mommark
mailto:toc@bcsyd.dk


 
 

 

 

 

 

Kurser hos Syddansk Erhvervsskole 

(Se også vedhæftede kursus-indstik) 

 

Sikkerhedshåndtering af eldrevne- og hybridkøretøjer (AMU-kursus) 

Kurset klæder mekanikeren på til at omgås sikkerhedsmæssigt korrekt, kunne tilrettelægge et arbejdsforløb på 

køretøjerne, samt få grundlæggende viden om opbygning og funktion af eldrevne / hybride køretøjer. 

Du bliver undervist af undervisere fra Syddansk Erhvervsskole i Odense. 

Varighed 1 dag. Pris kr. 128 pr. deltager.  

 

Opbygning og service af eldrevne- og hybridkøretøjer (AMU-kursus) 

Gennemgang af forskellige typer køretøjer, f.eks. forskellige generationer, hvortil der vil være praktisk arbejde på disse 

køretøjer. Dette indebærer f.eks. brugen af diagnosetester i forbindelse med service og diagnose. Kurset klæder 

mekanikeren på til at foretage korrekt servicering og fejlsøgning på eldrevne / hybride køretøjer. 

Du bliver undervist af undervisere fra Syddansk Erhvervsskole i Odense. 

Varighed 3 dag. Pris kr. 384 pr. deltager + kr. 70 til kursusmateriale pr. deltager 

 

 

 
Økonomi 

Det er muligt at søge VEU-godtgørelse til AMU-kurser.  

Det er også muligt at søge støtte via kompetencefonde. 

Kontakt og tilmelding 

Syddansk Erhvervsskole:  

Maria Ragnar, mabr@sde.dk, TLF: 63 12 64 04 

https://www.sde.dk/kurser/personvogn-og-lastvogn/
https://www.sde.dk/kurser/personvogn-og-lastvogn/

