
 

 
 
 
 
Hej! 
 
Välkommen till intensivutbildning hos oss på Karlstad Trafikskola.  
Utbildningen pågår under minst en tvåveckorsperiod och du gör vanligtvis ditt teori- och körprov redan 
veckan efter. Läs igenom denna information och skriv under att du har tagit del och förstått informationen 
och lämna in den i receptionen på kursstart. Är du under 18 år när utbildningen startar ska även din 
vårdnadshavare ta del av informationen och underteckna.  
 
Körschemat består av 10 st. förbokade dubbellektioner, 2×35 min. Detta antal lektioner läggs alltid in oavsett 
vilket paket som bokats. Behöver du köra fler eller färre lektioner planeras körschemat om under första veckan. 
Planeringen av veckorna sker tillsammans med din trafiklärare och bygger på din förkunskap och på dom  
Framsteg som du gör. Om läraren anser att du inte är färdigutbildad i slutet av din utbildning så bokar vi om dina 
prov. 
 
Vi kan aldrig lova eller garantera att det räcker till ett körprov med de körlektioner som ingår i något utav våra 
paket men tillsammans med dig jobbar vi naturligtvis så hårt vi kan för att uppnå detta. Vi följer STRs kursplan 
och dom 16 delmoment som finns beskrivna i det teorimaterial som du kommer att få på kursen. Stäm av med din 
lärare och receptionen i slutet av första veckan.  
 
Det här händer första veckan: 
 
Under din första kursvecka sker utbildningens fyra teorilektioner och 5 st. dubbla körlektioner, 2 x 35 minuter. 
Utöver detta finns våra datorer med dataskrivningar till förfogande och våra lärare hjälper dig gärna om du har 
några funderingar. Om du vill läsa kvällstid finns det också möjlighet att göra teoritester online. 
 
 
Det här händer andra veckan: 
 
Under din andra kursvecka går du Riskutbildning 1 som är en föreläsning om alkohol, droger och trötthet och 
Riskutbildning 2 som är halkbanan. Du kör även klart de körlektioner som krävs för att genomgå utbildningen. 
 
 
OBS! Kör du fler körlektioner än dom som ingår i ditt bokade paket tillkommer dessa på priset. Priset per 
körlektion är 1060 kr. för 70 minuter.  
 
 
Övrig information: 
 

• Betalning görs med kort senast på kursdagen. 
• Ombokning ska ske senast kl.12:00 dagen innan din inbokade lektion annars debiteras du halva 

avgiften. 
• Se till att du alltid har med dig en giltig id-handling när du ska genomföra dina riskutbildningar, 

kunskapsprov och körprov. 
• Ditt körschema, böcker och inloggning till elevcentralen och datafrågor får du på första teoridagen.  
• På elevcentralen kan även handledare/förälder följa elevens väg till körkort. 
• Du har även tillgång till vårt elevkök där du kan värma mat och äta.  

 
 
För mer information besök vår hemsida eller ring oss på 054-21 40 50. 
 
Välkommen! 
 

Jag/Vi har tagit del av informationen och är medveten om att det kan tillkomma fler körlektioner än de 
som ingår i mitt paket till en extra kostnad. 

Elevens namn:    Vårdnadshavarens namn: 

………………………………………………..  …………………………………………………… 


