TO-MU – Uddannelse
TO-MU tilbyder uddannelse af trafikofficial.
•
•

Førstehjælp: ca. 600,- (dette tilbyder TO-MU ikke på nuværende tidspunkt)
Trafikofficial: 1.650,- (Inklusiv 1 års medlemskab ad TO-MU)

Kursus indeholder:
• Uddannelsen som trafikofficial.
• Trafikofficial ID kort.
• Trafikvest.
• Trafikstav
• 1 års medlemskab af TO-MU
Hvis man har et gyldigt førstehjælpsbevis, kan man undlade at tage det på nyt.
(men det er ingen skade til at få opfrisket hukommelsen)
En trafikofficial som er medlem af TO-MU skal på efteruddannelse i
trafikregulering minimum hvert 4/5 år, samt skal have fornyet førstehjælpsbeviset
hvert 4/5 år.
Som medlem af TO-MU betaler vi for dine efteruddannelser, det gælder
både førstehjælp samt efteruddannelser.
Det er dog et krav at du skal have været et aktivt medlem i TO-MU i mindst 2 år.
•
•
•
•

Du skal selv betale for grunduddannelsen.
Der kan søges tilskud igennem egen forening til grunduddannelsen
TO-MU betaler udgiften til efteruddannelse.
Er du ikke medlem af en forening, eller vil din forening ikke
hjælpe dig med at tage en uddannelse, da kontakt TO-MU,
så vil vi forsøge at hjælper vi dig med at finde en god løsning.

Der er forskel fra kommune til kommune om hvor stort tilskuddet er,
ens egen forenings kasserer ved hvor stort tilskud ens egen kommune giver.
Du kan følge med på Facebook, for at se hvor og hvornår vi tilbyder uddannelse.
Du kan melde dig ind i gruppen: TO-MU Uddannelse
Eller blot følge med på vores Facebook side: TO-MU
Tilmelding vil være muligt på vores hjemmeside, når vi har et kursus klar.

www.to-mu.dk
For yderlige spørgsmål kontakt:
TO-MU
Midt/Nord jylland:
Niels Christensen
2986 0479
nic@to-mu.dk

Midt/Syd jylland
Jan Nielsen
4078 5555
jnn@to-mu.dk

Fyn:
Ole Rasmussen
2274 8686
ole@to-mu.dk

TO-MU - Finlandsvej 4C 3. TH - 7100 Vejle - CVR.: 42159859 - info@to-mu.dk

