
Elevreglement 

 

Solheim Trafikkskole as, 33 46 80 06 

Besøks– og postadresse: Møllers gate 3, 3210 
Sandefjord 

Velkommen som elev ved Solheim Trafikkskole A/S 

For å få en god start og et godt læringsmiljø vil vi at du leser dette 
reglementet, her finner du viktig info.! 

Litt info og litt av hvert: 
Viktig ting å si fra om: bytte av adresse, og bytte av mobilnummer. Vi sender 

sms om kjøretimer og obligatorisk opplæring derfor viktig at vi har rett nummer 

til deg. 

Hvor lenge varer en kjøretime:?1 kjøretime varer i 45 minutter. Må timen avbry-

tes kompenseres  den tapte tiden. Vi tilbyr henting og bringing til kjøretimer 

sjekk med trafikklæreren eller med kontoret hva som er mulig. 

Hvor mange kjøretimer trenger jeg? Vanskelig å si på forhånd. Vi er forskjellig 

skrudd sammen  og antallet vil variere fra person til person. Gjennomsnittet 

ligger på 10-15 kjøretimer + obligatorisk opplæring. Hvor mye du har øvelses-

kjørt spiller selvsagt inn. For oss er det viktigst at du føler at du mestrer trafik-

ken og føler deg trygg når du skal ut på veien alene, 

Når bør jeg ta teoriprøven? 6 mndr. før du fyller 18 år har du anledning til å ta 

teoriprøven. Det er alltid ventetider på trafikkstasjonene for å få en time til opp-

kjøring, med bestått teori har du mulighet til å velge i samarbeid med trafikksko-

len når du skal kjøre opp. Tenk smart, ta teorien i god tid før  du er ferdig med 

opplæringen. En bestått teoriprøve varer i 3 år. OBS, Du må levere søknad om 

førerkort før  du kan ta teorien, søknad leveres på nett www.vegvesen.no/din 

side 

Klager: Vi ønsker at du skal få minst mulig problemer under opplæringen, men 

det kan skje at det oppstår uenighet eller uklarheter. Det bør du i første omgang 

ta opp med trafikklæreren din eller med trafikkskolens daglige leder. Det er også 

mulig å ta kontakt med kontoret. Det er mulighet for å bytte lærer om «kjemien» 

ikke skulle stemme :) 

Generelt vedr. legitimasjon: På trafikkstasjonen må du vise gyldig legitimasjon, 

både når du skal ta TEORIPRØVEN og når du skal ha FØRERPRØVE.  Gyl-

dig legitimasjon er bankkort m/bilde (du må være sikker på at du kan gjenkjen-

nes på bildet )eller pass, som er det absolutt det sikreste alternativet. Se hjemme-

siden  vår for  mer info. (www.solheimtrafikk.no) I tillegg må du ha med deg 

penger for å betale førerprøvegebyr og for utstedelse av førerkort. (kontanter, 

bankkort, ikke kredittkort. 

 

 

 



Før opplæringen starter: 

Solheim Trafikkskole forplikter oss til å gi deg: 

 tilpasset undervisning 

 oppfølging og hjelp underveis i opplæringen  

 opplæring etter de lover og regler som gjelder  

 taushetsplikt 

Som elev ved trafikkskolen vil vi at du : 

 setter deg inn i dette reglementet 

 møter opp til timene, hvis du er forhindret gi beskjed i god tid, se regler for avbe-
stilling 

 følge med på saldoen på kontoen din å være ajour med betaling, se regler for be-
taling 

 si i fra om det er noe du ikke er fornøyd med, vi vil at du skal ha det bra her hos 
oss 

 

Start opplæring: 

Hva skal du ha med til kjøretimene: Husk øvelseskjøringsbevis, evt. moped-

førerkort, er du over 25 år ha med gyldig legitimasjon med bilde. Har du 

mistet øvelseskjøringsbeviset ditt ta kontakt med vegvesenet på tlf. 22073000 

og be om å få et nytt. Det er også mulig å vise elektronisk øvelseskjøringsbe-

vis, bare vær Obs på at det ikke er like bra mobildekning overalt :) 

Bestilling/reservering av kjøretimer: Etter første kjøretime kan du sette opp 

ny time med trafikklæreren i bilen, komme innom kontoret eller ringe. Har 

du mulighet for å planlegge litt fram i tid kan du få de timene som passer 

best for deg. Kvelden før du har kjøretime sendes det automatisk ut en sms, 

ca ved 15-tiden, med en påminnelse om kjøretimen du har reservert. 

Avbestilling av kjøretimer: Kjøretimer du ikke kan møte på må avbestilles 

dagen i forveien innen kl.14.00. Ved senere avbestilling må du betale 315,- 

pr. time. Legeattest gir godkjent fravær! Avbestilling av obligatorisk opplæ 

Kontakt info: 

Solheim Trafikkskole as 
Møllers gate 3 
3210 SANDEFJORD 

Tlf.: 33468006 
Epost: post@solheimtrafikk.no 

Besøk oss på nettet:  
www.solheimtrafikk.no 

 

ring som glattkjøring, langkjøring del 1 eller 2 må skje senest 2 dager i forveien, 

ved senere avbestilling må du betale 50% av summen øvelsen koster. Baneleie 

til NAF ved glattkjøring må betales i sin helhet. 

Betaling: Vi tilbyr forskjellige betalingsløsninger. Ved forskuddsbetaling fra 

5000,- og oppover gir vi 5% mer å kjøre for. Som elev ved trafikkskolen har du 

tilgang på din konto via TABSELEV.NO. Registrer deg med mobilnr og få 

passord. Her finner du bl.a. oversikt over kjøretimer og betalingsmuligheter. Vil 

du ha faktura må du betale 35,- i fakturagebyr. 

Vi gjør oppmerksom på at før oppkjøring må alt være betalt! Beta-

ling må være hos oss senest 1 uke før oppkjøring (5 virkedager).  

 

Vi håper at du vil trives hos oss :) 

Hilsen Hans Martin, Jostein, Tormod, Marielle og Tove 

 

 

 


