Trafikalt grunnkurs:
Er obligatorisk for alle under 25 år som skal ta førerkort første gang. Kurset gir deg rett til å øvingskjøre med moped, lett- og
tung motorsykkel, personbil, snøskuter og traktor. Kurset må gjennomføres før øvingskjøringen tar til både privat og ved skole.
Kurset er på totalt 17 timer og skal bidra til at du får en grunnleggende forståelse for risiko og hva kjøring i trafikk
innebærer. 10 timer brukes om trafikkopplæringen, grunnleggende forståelse for trafikk, mennesket i trafikken,
regler for øvingskjøring og førerkortklasser. 4 timer til førstehjelp og arrangert ulykke og 3 timer til mørkekjøring og
mørkekjøringsdemonstrasjoner.
Trafikkopplæringen i Norge skal sikre en enhetlig ramme rundt det å kjøre hvor du som menneske er i sentrum.
Opplæringens hovedmål er at du skal tilegne deg den kompetansen som er nødvendig for at du skal kunne kjøre på en
ansvarlig måte. Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på
en måte som er trafikksikker, gir god samhandling, fører til god trafikkavvikling, tar hensyn til helse miljø og andres behov og
som er i samsvar med gjeldende regelverk.
Trinn 1
Trafikkopplæringen i Norge gjennomføres i 4 trinn:
Trafikalt grunnkurs som beskrevet over. Meløy Trafikkskole
gjennomfører regelmessige kurs over fire/fem kvelder på
Ørnes.
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
På trinn 2 skal du lære å mestre kjøretøyet rent teknisk. Da
øver vi på igangsetting og stans, krypekjøring, bakkestart,
kort stans-ny start, opp- og nedgiring, normal akselerasjon,
normalbrems, sving til høyre og venstre i vegkryss, rygging
og vending, parkering og sikkerhetskontroll. Skal du ha et
godt utbytte av denneopplæringen er det viktig at du
studerer teori ved siden av. Viktige emner er kjøretøyets konstruksjon og virkemåte, føreransvaret, mennesket i trafikken og
vegen. Denne kunnskapen skal bidra til at du lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at du
skal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet. Omfanget av undervisningen tilpasses dine
forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime hvor du sammen med
læreren tar stilling til om du har god nok teknisk kjøreferdighet til at du kan flytte oppmerksomheten fra innsiden av kjøretøyet til
det som skjer på utsiden.
Trinn 3: Trafikal del
På trinn 3 er målene rettet mot det å samarbeide med de andre trafikantene. Vi starter med en sammenknytning av de tekniske
ferdighetene og ser på vikeplikt ved kjøring inn- og ut av forkjørsvei samt forbikjøring. Videre fokuserer vi på grunnleggende
bykjøring i og mellom kryss i tett trafikk, flerfeltsvei, envegskjørte gater, lyskryss og rundkjøringer. Vi øver også kjøreteknikk på
høyhastighetsveg med fokus på observasjon, kursstabilitet/plassering og fart/fartstilpassing. På trinn 3 skal du kunne kjøre med
god flyt, samarbeide med de andre trafikantene, oppfatte og vurdere risikosituasjoner og kjøre på en slik måte at uhell ikke
oppstår. Sikkerhetskurs på bane er obligatorisk for alle som skal ha førerrett i klasse B. Kurset gjenomføres på NAF sin
øvingsbane i Valnesfjord og inneholder to undervisningstimer teori og to undervisningstimer kjøring på bane. I den anledning
øver vi også landeveiskjøring til og fra banen i Valnesfjord. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime i forbindelse
med kjøring i by.
Trinn 4: Avsluttende opplæring
Trinn 4, avsluttende opplæring, gjennomføres med et obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Kurset er på totalt 13 timer fordelt
over to dager: 1. dag starter med 2 timer innledende teori om bilkjøringens RISIKO med påfølgende 5 timer kjøring på landeveg
samt forbikjøring og selvstendig kjøring i bymiljø. 2. dag fortsetter med 4 timer selvstendig kjøring i variert trafikk samt 2 timer
avsluttende teori med refleksjon og oppsummering. For å få mest mulig kjøring i bymiljø har vi valgt å overnatte i Bodø mellom
dag 1 og dag 2.

Prisliste trafikkopplæring klasse B:
Gjelder fra 01.01.2016 med forbehold om endringer.

TRAFIKALT GRUNNKURS tema 1-6…….
TR.GR.KURS tema 5 - 6 (førstehjelp)…….
TR.GR.KURS tema 7 (mørkekjøring)……..

Kr. 2 000,Kr.
750,Kr. 1 600,-

KJØRE-/VEILEDNINGSTIME Meløy…..…
KJØRE-/VEILEDNINGSTIME Bodø.…..…
FORBIKJØRING ……………………………
SIKKERHETSKURS PÅ BANE (trinn 3)
inkludert baneleie til NAF (1100,-)..……......
BY - og LANDEVEISKJØRING……………
SIKKERHETSKURS PÅ VEG (trinn 4)
4 t. teori og 9 t. kjøring over 2 dager………

Kr.
620,Kr.
650,Kr. 1 900,-

GEBYR TEORIEKSAMEN…………………
GEBYR OPPKJØRING…………………….
GEBYR FØRERKORT……………………..
GEBYR BILDE TIL FØRERKORT………..
LEIE AV BIL TIL FØRERPRØVE………….
OPPVARMINGSTIME 60 min……………..

Kr.
580,Kr. 1010,Kr.
270,Kr.
70,Kr. 1 750,Kr.
850,-

Kr. 4 950,Kr. 3 300,Kr. 7 200,-

Skolereglement
Gjelder fra 01.05.2010.
- En kjøretime / undervisningstime = 45 minutter.
- Kjøretimer avtales skriftlig ved oppføring i timekort.
- Avbestilling av time(r) må skje senest kl. 12.00 dagen før.
- Ved ikke oppmøte faktureres avtalt(e) time(r) fullt ut.
- Avbrutt time pga. manglende TG-bevis belastes eleven.
- Betaling skjer kontant eller med kort før hver kjøretime /
gang. Det gis ikke kreditt på kjøretimer.
Før teoretisk eksamen må du søke om førerkort. Dette kan du
gjøre på www.vegvesen.no/dinside. Teorieksamen kan tidligst
avlegges 6 mnd. før 18-årsdagen. Dette kan gjøres tirsdager i
oddetallsuker ved Meløy kommunes servicetorg (75 71 00
00). Oppkjøring skjer i regi av Statens Vegvesen i Bodø etter
bestått teorieksamen og fullført opplæring.
Ved spørsmål om opplæring eller førerkort og prøver kan du
kontakte Statens Vegvesen på telefon 02030.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding.

www.meloytrafikkskole.no
952 35 991
Lik oss på facebook

Dette har du lov til å kjøre:
Med klasse B:
- Motorvogn med tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg. og maks 8
passasjerer i tillegg til fører.
- Motorvogn klasse B + tilhenger med tillatt totalvekt på høyst
750 kg.
- Motorvogn klasse B + tilhenger med tillatt totalvekt over 750
kg., hvor samlet tillatt totalvekt på motorvogn og tilhenger
ikke overstiger 3 500 kg.
- Moped og 4-hjuls motorsykkel.
- Traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt på
høyst 3 500 kg. og med konstruktiv hastighet ikke over 40
km/t, med eller uten tilhenger.
- Beltebil med eller uten tilhengerslede.
Klasse B96:
- Motorvogn klasse B + tilhenger med tillatt totalvekt over 750
kg., hvor samlet tillatt totalvekt på motorvogn og tilhenger
ikke overstiger 4 250 kg.
Klasse BE:
- Motorvogn klasse B + tilhenger med tillatt totalvekt på høyst
3 500 kg.
- Traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt på
høyst 25 000 kg. og med konstruktiv hastighet ikke over 40
km/t, med eller uten tilhenger.
Klasse C1:
- Motorvogn med tillatt totalvekt på høyst 7 500 kg. og maks 8
passasjerer i tillegg til fører.
- Motorvogn klasse C1 + tilhenger med tillatt totalvekt på
høyst 750 kg.
- Traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt på
høyst 7 500 kg. og med konstruktiv hastighet ikke over 40
km/t, med eller uten tilhenger.
Klasse C1E:
- Motorvogn klasse C1 + tilhenger med tillatt totalvekt over
750 kg., hvor samlet tillatt totalvekt på motorvogn og tilheng
er ikke overstiger 12 000 kg.
Klasse T:
- Traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt på
høyst 25 000 kg. og med konstruktiv hastighet ikke over 40
km/t, med eller uten tilhenger. Etter 2 års erfaring eller fylte
21 år, gjelder ikke vekt begrensningen på tillatt totalvekt.

Trenger du førerkort klasse B kode 96 eller BE?
Kontroller bilens og tilhengerens vognkort!
Du har lov til å trekke tilhenger med førerkort klasse B
dersom:
- tilhengerens till.tot.vekt < 750 kg.
- tilhengerens till.tot.vekt > 750 kg. men da må bilens
till.tot.vekt + tilhengerens till.tot.vekt < 3 500 kg.
Om vogntoget går ut over disse vektbestemmelsene trenger
du førerkort klasse B kode 96 eller BE.
Opplæring til førerkortklasse B96 og BE
Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:
På trinn 2 skal du ha kunnskap om risiko, nyttelast og lastsikring. Du skal kunne kople til og fra og utføre aktuelle sikkerhetskontroll. Vurdere plassbehov og kjøre i mot og medbakke
og kunne rygge bakover og i sving og kjenne førerens ansvar.
Det gjennomføres obligatorisk veiledningstime på trinn 2.
Trinn 3: Trafikal opplæring:
På trinn 3 skal du ha god observasjonsteknikk. Kunne kjøre
tydelig, effektivt og sikkert i god samhandling med andre trafikanter på en økonomisk og miljøvennlig måte. Du skal kunne
vurdere snuplass, snumåte og bruke medhjelper.
Det gjennomføres obligatorisk veiledningstime på trinn 3.
Trinn 4: Avsluttende opplæring:
På dette trinnet gjennomfører du sikkerhetskurs på veg. Kurset er på 3 undervisningstimer, hvor minst 2 timer er praktisk
øving. Resterende tid disponeres til forventninger og mål,
planlegging av kjørerute og oppsummering og refleksjon med
medelever i klasserom.
Kurs i sikring og merking av last:
I løpet av opplæringa skal du gjennomføre kurs i sikring og
merking av last. Kurset er på 2 undervisningstimer, hvorav 1
time skal være praktisk øving i merking og sikring av last på
tilhenger. Under kurset skal du forstå behovet for å sikre og
merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger.

www.meloytrafikkskole.no

Postadresse: Mosvoldveien 8, 8150 ØRNES
Besøksadresse: Havneveien 11, 8150 ØRNES

TRAFIKALT GRUNNKURS
OPPLÆRING TIL BIL
ØVELSESKJØRING
TILHENGER
MOPED

Etter endt opplæring utstedes førerkort klasse B96 av
Statens Vegvesen.
Utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE:
Ved utvidelse fra klasse B kode 96 til klasse BE gjennomføres praktisk prøve.

Gjelder fra 01.01.2016

