
 

Grundkurset i færdsel på Airside består af tre trin: 

 

 

 
TEORI 
Et teorimodul som e-learning: Kurset hedder Færdselsgrundkursus klasse 1-3 og e 
udbydes på dansk og engelsk. Du kan gennemføre kurset så snart ID kort kontoret har 
behandlet din ansøgning om ID kort og tildelt dig et ID kort nummer. 

 
 
 

  

 

TRÆNING 

Når du har bestået teorikurset færdsel på airside, skal du omsætte den indlærte teori i 
praksis. Du skal have træning i at færdes på airside. Træningen afvikles som 
sidemandsoplæring, og det er op til dig eller dit firma at finde en erfaren kollega, som 
kan træne med dig. 

Det er vigtigt, at du får trænet, og at du føler dig sikker i at færdes i alle de områder din 
kommende færdseltilladelse giver adgang til. 

Du skal printe kontrolskemaet ud og medbringe det til den kollega, der gennemfører 
sidemandsoplæringen med dig. Når din sidemandsoplærer har kvitteret på 
kontrolskemaet for, at du har gennemført træningen, er du klar til den praktiske 
færdselsprøve. 

På prøvedagen skal du medbringe og aflevere kontrolskemaet til din Færdselsudtjekker. 

 
 
 

 

PRØVE 

Når du er klar til at blive sluppet fri på egen hånd, skal du gennemføre en 
færdselsprøve, hvor du sammen med en certificeret færdselsudtjekker får testet din 
viden og kompetencer.  

Færdselsprøven er den obligatoriske praktiske prøve, som skal anvendes til udtjekning 
af færdselsaspiranter til klasse 1-3.  

Som afslutning på din færdselsuddannelse og træning skal du aflægge en praktisk 
færdselsprøve på airside. Under den praktiske prøve skal du overfor en autoriseret 
udtjekker vise, at du er i stand til at færdes sikkert på lufthavnens område. 

Når du har bestået teorikurset, får du adgang til de praktiske færdselsprøver på e-
learningplatformen. Der er forskellige færdselsprøver at vælge imellem og det er vigtigt, 
at du får valgt den rigtige færdselsprøve, som passer til dit behov. 

 

https://admin.cph.dk/link/63749b45d39e49e48050a215e8f0d7be.aspx


 

Du kan få hjælp til at vælge den rigtige prøve ved at gennemgå dette korte  

e-learningmodul 

  

Den praktiske færdselsprøve afvikles af en certificeret færdselsudtjekker.  

Hvis I ikke har en godkendt udtjekker i jeres firma, kan du booke en Færdselsprøve på 
cphnow.cph.dk 

Så snart du har bestået den praktiske prøve, kan du afhente dit ID kort med din nye 
færdselstilladelse på.  

 
 
 

  

 


