
 
 

FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har 
relation til og/eller er til gavn for transport- og logistikbranchen. Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling 
til rent sociale formål relateret til transport- og logistikbranchen. Fonden har to årlige ansøgningsrunder – i marts og i 
september. Derudover kårer fonden hvert år ”Årets talent” i logistik- og transportbranchen. 
 
FDE Fonden blev etableret 1. november 2009 og er stiftet af ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Læs 
mere på fondens hjemmeside www.fdefonden.dk. 
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FDE Fonden sikrer chauffører uddannelse i top 
 
Chaufførers efteruddannelse skal være i top. Det er penge fra FDE Fonden med til at sikre. Lige nu 

kan du selv søge støtte til tiltag og gode idéer i transportbranchen.  

 

I 2008 indførte EU lovpligtig efteruddannelse for chauffører. Skolebænken kalder en uge hvert 

femte år.  

 

Siden dengang har alle danske chauffører været igennem kurserne. Men er udbyttet godt nok? Det 

satte en række eksperter med ITD’s uddannelsesleder Anders Jessen i spidsen sig for at undersøge. 

Andre deltagere i projektet tæller Danske Speditører, erhvervsskoler og virksomheder. FDE Fonden 

støtter projektet med 60.000 kroner. 

 

- Den støtte er vi rigtig glade for. Vi får mulighed for at komme i dybden med analyserne og 

dermed sikre chaufførerne uddannelse i højeste kvalitet, fortæller Anders Jessen.  

 

Pengene er blandt andet gået til at lave et spørgeskema, og senere på året skal chauffører 

interviewes på rastepladser om deres erfaringer.  

 

- Målet er de bedst mulige undervisningsmaterialer, mens pædagogiske og faglige kompetencer hos 

skolerne skal være i top, siger Anders Jessen. 

 

Ugen til efteruddannelse er skruet sådan sammen, at tre dage ud af fem er vigtigt obligatorisk stof 

om trafiksikkerhed. De resterende to dage kan eksempelvis være specialisering i kundebetjening, 

gode tips til transport af fisk eller andet relevant i den enkelte virksomhed. Den mulighed skal 

vognmændene være bedre til at gribe, og det fokuserer undersøgelsen også på.  

 

- Det er lige netop den slags projekter, vi gerne vil støtte, fordi det kommer flest muligt til gode. 

Alle danske chauffører nyder godt af indsatsen, og når efteruddannelsen bliver endnu bedre, 

betyder det fremskridt for den samlede transportbranche og en bedre konkurrenceevne, siger FDE 

Fondens formand Jens Iwer Petersen. 

 

Søg selv støtte 

FDE Fonden er klar til at støtte andre gode formål i transportbranchen – det være sig sociale tiltag, 

imagekampagner, forskning, uddannelse osv. I denne måned er der ansøgningsrunde, så søg inden 

31. marts 2014. 

 

Læs meget mere og søg støtte på FDE Fondens hjemmeside her. 
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