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Sammendrag:
Prosjektet har sett på hvordan den obligatoriske
etterutdanningen for yrkessjåfører blir gjennomført ved
lærestedene. Etterutdanningen er på mange måter vellykket,
men det er fremdeles store grupper blant elevene som både
rapporterer negative forventninger og dårlig utbytte. Det å ha
fulgt kurs innen persontransport og opplevelsen av et
velorganisert kurs, er i stor grad forbundet med opplevd
læringsutbytte og atferdsendringer. På bakgrunn av dette
foreslår vi følgende fokus:
•
Se nærmere på forskjeller mellom bransjer når det
gjelder utbytte av kurs
•
Studer forskjeller mellom interne og eksterne kurs
•
Konkretiser kartlegging av læringsutbytte
•
Fokus på selvstendig næringsdrivende
•
Se på forhold internt i bedrifter
•
Tiltak rettet mot instruktører/undervisere
•
Sats mer på konkrete temaer
•
Studer utbytte for fremmedspråklige sjåfører
•
Gjennomgå muligheter for andregangs kurs

Summary:
The project has studied how the periodic training is implemented
in practice at the training centres. The training is in many ways a
success, but, there are still large groups of students who report
negative expectations and poor learning outcomes. Having
attended courses for passenger transport and having
experienced a well-organised course, is strongly associated with
perceived learning outcomes and behavioural changes. We
suggest the following focus for further work on periodic training
courses:
•
Investigate differences between sectors in terms of course
outcomes
•
Investigate differences between internal and external
courses
•
Specify mapping of learning outcomes
•
Focus on self-employed drivers
•
Consider relationships with transport companies
•
Measures geared towards instructors/teachers
•
More focus on specific topics perceived to be relevant
•
Study outcomes for foreign-language drivers
•
Review opportunities for improving second-time courses
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