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Vägen till körkort
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Skaffa ett körkortstillstånd
Ansök via transportstyrelsen.se eller ring
0771-818181. En optiker kan hjälpa dig med
det syntest som krävs.

Varva teori och övningskörning
Vill du även övningsköra privat så går
du och din handledare en Introduktionsutbildning och ansöker om h
 andledarskap. Din handledare är välkommen att
följa med på dina trafiklektioner. Teorin
har du tillgång till via dina böcker eller 
elevcentralen.se, där du även har tillgång
till ö
 vningsprov dygnet runt. Lektioner
bokar du själv via elevcentralen.se.
En bit in i din utbildning kan trafikläraren
göra en tids- och kostnadskalkyl. Oftast
bokas även dina riskutbildningar och
prov upp i samband med detta.

Gå riskutbildningarna
Riskettan handlar om alkohol, andra
droger, trötthet och riskbeteenden i
övrigt. Risktvåan (halkan) handlar om
hastighet, säkerhet och körning under
särskilda förhållanden.

Gör kunskapsprov och körprov
Efter godkänt kunskapsprov och körprov
får du äntligen köra på egen hand.

Tänk på att
Du ska vara klar med all teori och körning
fram till Riskutbildning 2 senast en vecka
innan din bokade tid för Riskutbildning 2,
annars riskerar du att bli av med din plats.

Varva teori och praktik
under utbildningen och
kom väl förberedd till dina
lektioner för att få maximal
effektivitet.
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TEORI 1: Människan & miljön
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TEORI 2: Mindre samhälle & stad
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Mindre samhälle
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TEORI 3: Högfartsväg & landsväg
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Högfartsväg
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Mindre landsväg
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Halt väglag & Bilen
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Mörker
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Utbildningskontroll
Sluttest
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Vad roligt att du vill ta körkort! Hos oss följer du ett väl
beprövat upplägg som har förfinats och förbättrats allt
eftersom kraven på den som ska ta körkort har förändrats.

