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Dette er arbeidsboka til Trafikalt grunnkurs lærebok, med 25 nyttige øvelser og oppgaver som gir en innføring
i ulike trafikksituasjoner.
Trafikalt grunnkurs er på 17 timer og skal gi grunnleggendeforståelse for hva det innebærer å være fører. Det
danner grunnlaget for opplæringen i de lette førerkortklassene og er obligatorisk for all under 25 år. Du må
fullføre kurset for å få rett til å øvelseskjøre.
Skal du ta førerkort første gang, og du er under 25 år, må du gjennomgå et trafikalt grunnkurs før du kan
øvelseskjøre, uansett hvilken førerkortklasse du. Trafikalt grunnkurs - Før du kan ta kjøretimer eller
øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og på 17 timer. Vi tilbyr opplæring for: Bil
Motorsykkel Trafikalt grunnkurs. For mer informasjon, kontakt: post@mototrafikk.no. Facebook Velkommen
til avd. Kolbotn. De fleste trafikkskoler hjelper mennesker med å få førerkort. Vi på Driving trafikkskole
sørger også for at du blir en dyktig. TRAFIKALT GRUNNKURS. For å kunne øvelseskjøre må du først ha
gjennomført trafikalt grunnkurs. Vi arrangerer jevnlige kurs med engasjerte og tålmodige lærere. Romerike
Trafikkskole har tre avdelinger i lyse moderne lokaler. En avdeling på Gjerdrum Torg, en i Frognerveien 2 på
Frogner og en på Aamot senter i Rælingen. Lurer du på noe om oss eller det å ta lappen? Legg igjen navn og
nummer, så ringer vi deg og svarer på det du måtte lure på. Følg oss på facebook Trafikkskolen med flest
fornøyde elever - Vi har kontor på Danmarksplass og henter over hele stor- Bergen. Longyear Outdoor &
Expeditions. Åpningstider Klikk her for å se når vi har åpent.

Les mer Velkommen til vår butikk Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs.
Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å.

