GUIDE

VEIEN TIL

FØRERKORTET

Guide - veien til førerkortet
Det er mye å sette seg inn når du skal ta førerkortet, og vi vil gjøre det litt lettere for deg. Med
denne guiden kan du være sikker på at du har alt klart før du starter kjøreopplæringen din.
Før du kan starte opplæringen for å ta førerkort må du ha fylt 16 år. Når du er gammel nok
må du gjennomføre trafikalt grunnkurs, før du kan øvelseskjøre (dersom du er under 25
år). Vi anbefaler å starte opplæringen i god tid, slik at du skaffer du deg lang kjøreerfaring
og blir en trygg bilist i fremtiden.
Vi anbefaler sterkt å lese «Læreplan for klasse B». Her står det detaljert hva en som elev skal
igjennom, og hva en skal kunne. Denne kan være til stor hjelp ved privat øvelseskjøring.

Denne kan du finne her!

Førerkortguiden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontroller at trafikkskolen er godkjent av Statens Vegvesen (vegvesen.no)
Vær kritisk til valg av trafikkskole. Pris og etterspørsel henger stort sett sammen.
Er prisen lav, kan det medføre at totalprisen blir høy.
Sjekk referanser, enten fra din nære krets, eller på nett, men ikke tro alt du leser.
Ikke bruk penger på noe du ikke er fornøyd med.
Vær tidlig ute, les teori og søk om førerkort på vegvesen.no
Sett deg godt inn i opplæringen, og les gjerne læreplanen for klasse B på vegvesen.no.
Ta eierskap til egen læring. Det er du som skal lære å kjøre bil på en trygg og god måte.
Vær motivert og klar for å gjennomføre før du starter.

1. Trafikalt grunnkurs
Det er mye som skal læres før du er klar til å sette deg bak rattet på egen hånd. Førerkortet
gir deg mange muligheter, men også et stort ansvar. Derfor er det viktig at du har kjennskap
til tekniske aspekter ved bilen, risikomomenter i trafikken og trafikkens lover og regler. I
tillegg skal du lære å evne å samhandle med andre trafikanter på en trygg og ansvarlig
måte. Vi tilbyr trafikalt grunnkurs her på A-Team trafikkskole. Kurset er obligatorisk for
alle under 25 år, og varer i totalt 17 timer inkludert mørkedemo og førstehjelp. Er du over
25 år, trenger du kun å gjennomføre førstehjelpskurs og mørkedemo.
Når du er ferdig med kurset vil du få et midlertidig førerbevis slik at du kan begynne å
øvelseskjøre. Er du over 25 år, kan du begynne rett på øvingskjøringen, men du må ta
mørkedemo og førstehjelpskurs underveis i opplæringen. Tidspunkt for dette avtaler du
med din trafikklærer.

På kurset vil du lære om:
•
•
•
•
•
•
•

Trafikkopplæring
Trafikk og din rolle som sjåfør
Mennesket i trafikken og samhandling
Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
Tiltak ved trafikkulykke
Mørkedemo

Meld deg på grunnkurs her!

1. TRINN

2. Grunnleggende kjøreog kjøretøykompetanse
På dette trinnet skal du som elev lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette
oppmerksomheten for mye mot andre trafikanter. Din trafikklærer tar ansvar for å passe
på trafikken på dette trinnet. Her er det viktig at du stoler på din lærer, slik at du får mest
mulig utbytte av øvingen. Du lærer blant annet om mennesket i trafikken, miljøvennlig
kjøring, grunnleggende ferdigheter, gjøre seg klar for kjøring og hvilket ansvar du har som
fører. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetning og muligheter for
øvelseskjøring. Det er ikke noe fastsatt timetall på trinn 2. Det er helt individuelt hvor mye
trening som trengs på dette trinnet.
På trinn 2 har vi også et eget sikkerhetskontrollkurs, hvor vi går igjennom spørsmål du kan
bli stilt av sensor på oppkjøringsdagen. Det er spesielt tilhengerregler og dekk vi legger
størst vekt på her, da reglene rundt dette kan være vanskelige å forstå.
Mot slutten av trinn 2, avtales det en trinnvurderingstime. Før trinnvurderingstimen får
eleven tilsendt et trinnvurderingsskjema som fylles ut i forkant av timen og sendes tilbake
på e-post til læreren. Her skal eleven skrive ned sine forventninger til trinnvurderingstimen
og om det er noen spesielle temaer (med utgangspunkt i målene for trinn 2) eleven ønsker
å få veiledning i. Mot slutten av timen er det eleven selv som skal vurdere om målene
for trinn 2 er nådd eller ikke. Læreren skal også gi sin tilrådning helt til slutt om han/
hun er enig i det eleven har kommet frem til. Det kan også legges en «framplan» hvor det
avtales videre øving på trinn 2, selv om eleven teoretisk sett har kommet opp på trinn 3.
En trinnvurderingstime er nemlig ikke nødvendigvis en avslutning av trinnet.

2. TRINN

3. Trafikal del
På dette trinnet skal du lære om trafikantgrupper, informasjonsinnhenting, effektiv
kjøring, presis kjøreteknikk, sikker samhandling, risikovurdering og mye mer. Du skal bli
en tilnærmet selvstendig sjåfør og lære å kjøre i variert trafikk. Hvor mange kjøretimer du
trenger på dette trinnet kommer an på dine behov og hvor mye du øvelseskjører privat.
På dette trinnet er det også et obligatorisk sikkerhetskurs på bane som gjennomføres mot
slutten av trinnet. Kurset skal lære deg å opptre slik at ulykker unngås og du skal oppleve
og erfare mye forskjellig. Du lærer blant annet om hvordan du sikrer personer og last.
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime der eleven selv vurderer om
målene for trinn 3 er nådd eller ikke. Læreren skal også gi sin tilrådning helt til slutt om
han/hun er enig i det eleven har kommet frem til. Det kan også legges en «framplan» hvor
det avtales videre øving på trinn 3, selv om eleven teoretisk sett er kommet opp på trinn 4.
En trinnvurderingstime er nemlig som nevnt tidligere ikke nødvendigvis en avslutning av
trinnet dersom det avdekkes ting som bør trenes mer på.

3. TRINN

4. Avsluttende opplæring
Målene for trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet,
slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler
og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene
vektlegges spesielt i starten og ved slutten.
Varigheten på trinn 4 er totalt 13 timer (skoletimer).

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei er delt opp i 4 deler:
•
•
•
•

Bilkjøringens risiko
Kjøring i landevegsmiljø
Planlegging og kjøring i variert miljø.
Refleksjon og oppsummering

For å ha best mulig utbytte av trinnet, bør du være på førerprøve-nivå før du påbegynner
trinn 4. Det skal ikke foregå «ny-innlæring» på trinn 4.

4. TRINN

5. Teoriprøven
Teoriprøven kan tidligst avlegges et halvt år før du fyller 18, altså når du er 17,5 år. Før
du tar teoriprøven må du søke om førerkort. Dette kan du gjøre på statens vegvesen sine
nettsider. Når søknaden er registrert og godkjent kan du ta prøven.
Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon. De har ikke drop-in pr dags dato, så du må huske
å bestille time på nett på forhånd. Når du møter opp til timen du har bestilt må du huske
gyldig legitimasjon (PASS) og penger til å betale for prøven (MasterCard og kontanter er
ugyldig betalingsmiddel hos Statens Vegvesen). Oppgavene blir besvart på en PC, og du
får resultatet med en gang du har levert. Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve dersom
du har lese- og skrivevansker.
Dersom du ikke består teoriprøven må du vente i to uker før du kan prøve på nytt. Hvis
du stryker, må du også betale for ny teoriprøve. Det er først når du består teoriprøven at
du kan bestille oppkjøring. Det er viktig at du selv sjekker at all opplæring i trinnene vi
har nevnt over er gjennomført og godkjente før oppkjøringsdagen. Oppkjøring må bestås
senest innen 3 år etter bestått teoriprøve.

5. TRINN

6. Oppkjøring
Siste og avsluttende steg. Oppkjøringen gjøres på en trafikkstasjon med en sensor fra
Statens Vegvesen, og du må booke time for dette på forhånd. Når du møter opp må du
huske å ha med gyldig legitimasjon, og for å være sikker på at legitimasjonen ikke avvises
bør du ha med deg pass. Et tips er å betale for oppkjøringen i forkant på Statens Vegvesen
sine nettsider. Det er nemlig billigere. Hvis du ikke har mulighet til dette, kan du betale ved
oppmøte, men kun med Visa-kort. Dersom du har glemt penger, låner ikke trafikkskolen
ut penger for at du skal kunne gjennomføre oppkjøringen, og det vil faktureres for leie av
bil uavhengig om prøven kan gjennomføres eller ikke. Prøven består av flere deler, og du
må både kunne kjøre og løse oppgavene selvstendig.

Bestill GRATIS kartleggingstime i dag!

Hva oppkjøringen omfatter
•
•
•
•
•

Vi har beståttgaranti så hvis du skulle være så uheldig å stryke på oppkjøringen, får du
låne bil gratis av oss neste gang! Gebyret til trafikkstasjonen må du betale selv. Vi er
rimelig sikre på at dersom du tar opplæringen hos oss, og forholder deg til din lærers
anbefalinger, så skal vi få deg til å bestå på første forsøk.

En datamaskin trekker hvilken rute du skal kjøre på forhånd
Før du starter å kjøre får du en sikkerhetskontrolloppgave.
Ca. 60 minutter selvstendig kjøring under varierte veg- og trafikkforhold.
Du vil bli bedt om å følge skilt, snu, rygge eller parkere underveis i prøven.
Måten du gjør deg selv og bilen klar på før du kjører, og måten du setter fra deg bilen
på, er også en del av prøven. Dette er viktig å huske på!

Sensor vurderer om du kjører trafikksikkert, behagelig og økonomisk, samtidig som du
er oppmerksom på veg- og trafikkforhold rundt deg. Det blir også lagt vekt på tydelig og
sikker kjøremåte, om du tar hensyn til helse, miljø og andres behov og om du legger opp
til god samhandling/trafikkavvikling i samarbeid med andre trafikanter. Du er selvfølgelig
også nødt til å forholde deg til gjeldende regelverk. Du får vite om du har bestått eller ikke
innen kort tid og får en skriftlig begrunnelse for resultatet.
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SPØRSMÅL?

Send oss en melding!

91 200 500

KONTAKT@A-TEAMTRAFIKKSKOLE.NO
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