
Skolens regler 

 

Velkommen til trafikkopplæring hos oss. Vi skal gjøre vårt beste for et godt samarbeid. Ved 

påmelding har du fått valgt trafikklærer ut fra andres anbefalinger eller blitt tildelt en fra 

trafikkskolens side. Det er viktig for oss at du skal trives hos oss, så ikke vær redd for å 

komme med tilbakemeldinger. 

Kjøretimer 

Kjøretimer avtales direkte med din trafikklærer.  

Du må alltid ha med legitimasjon med bilde og bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller 

førerkort i annen klasse hvis du har og. Dersom dette ikke medbringes, kan ikke kjøretimen 

gjennomføres lovlig.  

Avbestilling 

Avtalt time som ikke benyttes må betales i sin helhet. 

Frist for avbestilling er før kl. 11.00 om morgenen, 1 virkedag i forveien. 

De obligatoriske kursene førstehjelp, trafikant i mørket, sikkerhetskurs på bane og 

sikkerhetskurs på vei, må avbestilles senest før kl. 11.00 om morgenen, 3 virkedager i 

forveien. Avbestilling og endringer av kjøretimer skal skje direkte med trafikklærer. 

Skulle ikke trafikklærer ta telefonen, send en SMS! 

 

Ved sykdom skal legeerklæring framvises innen 5 virkedager fra 

første sykedag, du vil da ikke bli belastet for kjøretimen/kurset.  

Betaling 
Kjøretimene betales senest den dagen kjøretimene gjennomføres, det kan også betales 

forskuddsvis via nettbanken. Du vil få et personlig kid nummer og et kontonummer til 

betaling via nettbank på SMS etter hver kjøretime.  

Dersom eleven skylder mer enn 2 kjøretimer, kan trafikklæreren stoppe kjøringen inntil 

beløpet er betalt, dersom annet ikke er avtalt med daglig leder ved trafikkskolen. 

Utestående beløp inkludert beløpet til førerprøven må være betalt innen 3 virkedager før 

eleven avlegger førerprøven. Er ikke utestående beløp betalt, blir førerprøven avlyst! Ved 

avlysning av førerprøven må eleven i tillegg betale førerprøvegebyr til statens vegvesen.. 

Søknad 

Søknad om førerkort må gjøres elektronisk på www.vegvesen.no.  Teorieksamen eller 

førerprøve kan ikke avlegges på Trafikkstasjonen før søknaden er sendt inn og sjekket mot 

vandel hos politiet. Dette tar vanligvis et par dager. 

 

Jeg har lest og forstått innholdet av skolereglementet 

_____________________________________________________________________ 

Sted/dato   Underskift 

http://www.vegvesen.no/

