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Denne gruppe omhandler uddannelsen af lærere I den praktiske undervisning i faget
KOMMUNIKATION til N-BEG (Nationalt begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist)
eller BEG (Begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist).
I det følgende refereres Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen som styrelsen
1. Målsætning:
At uddanne personer således, at de kan undervise i de praktiske og teoretiske fag, som
fremgår af BL 6-08.
Som reference for pensum til undervisningen af elever, anvendes både DTO’en kompendium, BL 6-08 og BL 7-14 incl. bilag 1 og 2.
2. Aspiranten
2.1. Skal være i besiddelse af enten N-BEG eller BEG eller GEN.
2.2. Skal deltage i undervisningen arrangeret af DSvU’s DTO eller have opnået samme viden og færdigheder på anden måde, f.eks ved at have undervist på en motorflyveskole, eller have været under oplæring af en anden godkendt lærer.
2.3. Skal i forvejen have erhvervet tilstrækkelige færdigheder i brug af VHF-radio i forbindelse med flyvning og være indstillet til opgaven af den uddannelsesansvarlige.
2.4. Skal have et godt kendskab til luftrumsstruktur samt krav til beflyvning af luftrum
og flyvepladser.
3. Kursus:
3.1. Uddannelsen består af:
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

Et kursus arrangeret af DSvU’s DTO
Herefter afvikler aspiranten mindst ét elevhold i samarbejde med en erfaren
lærer, som bekræfter overfor DSvU, at aspiranten nu er god nok til selvstændigt at kunne forestå et kursus.
Godkendelse af den uddannelsesansvarlige af aspiranten som færdiguddannet.

3.2. Kursusmål
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Ved kursusafslutning skal aspiranten kunne:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Tilrettelægge et N-BEG eller BEG kursus
Undervise i henhold til DOT’ens kompendium samt BL 6-08 og BL 7-14
Evaluere eleven med henblik på indstilling til eksamen
Sammen med den uddannelsesansvarlige indstille elever til den den praktiske prøve.

3.3. Vejledende kursusindhold
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.
3.3.14.
3.3.15.

Indledning
Kontrol af aspiranternes færdigheder
Gennemgang af BL 6-08
Gennemgang af teoretisk pensum (BL 6-08 og BL 7-14)
Gennemgang af undervisningsmaterialer
Lektionsplaner og lektionstilrettelæggelse
Kundskabs- og færdighedskontrol af eleverne
Fraseologi
Øvelse i to-vejs radiokommunikation
Sprogassessment
Gennemgang af indstillingsblanket til eksamen
Afholdelse af eksamen
Luftrumsstruktur
Orientering om ATC
Afslutning

4. Udøvelse af rettighed:
Når den uddannelsesansvarlige bekræfter, at aspiranten har afsluttet sin uddannelse, indføres aspiranten som godkendt lærer i UHB908. Læreren kan herefter undervise på følgende vilkår:
4.1. Kun medlemmer af klubber tilknyttet unioner under KDA må deltage i undervisningen.
4.2. Kun rettighed til at undervise til det certifikat, som aspiranten selv er i besiddelse
af (N-BEG og/eller BEG).
4.3. Tilladelsen kan inddrages hvis styrelsen overfor DTO’en konstaterer, at niveauet
ved eksamen ikke er tilfredsstillende.
4.4. Rettigheden bortfalder hvis aspiranten udmeldes af DSvU.
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