Think Trafikk – Velkommen til oss!

Vårt mål er at du skal bli en tygg, sikker og selvstendig sjåfør.
Alle kan oppnå god kjøredyktighet, men veien dit vil være forskjellig fra elev til elev.
Alle stiller med ulike forutsetninger. For å oppnå de ulike læringsmålene, må derfor
nødvendig timeantall tilpasses hver enkelt elev.
Vi har ingen ”pakketilbud”. Disse er ofte ikke refunderbare, og binder eleven opp i et antall
kjøretimer – uten at timene på noen måte speiler elevens individuelle behov.
Pakketilbud frarådes derfor også av Statens Vegvesen.
Det er viktig for oss å kunne tilby hver enkelt elev tilpasset opplæring, slik læreplanen krever.
Før du starter selve opplæringen:
•
•
•
•
•

Ta stilling til om du vil kjøre automat eller manuelt gir. Motivasjon for å ta førerkort og
tilgang til kjøretøy hjemme, kan ligge til grunn for dette valget. Hvis du er usikker på hva
som er det rette for deg – rådfør deg gjerne med trafikkskolen først.
Det er viktig at du er motivert for øving. Planlegg kjøretimer og privat øving godt.
Vi anbefaler at du tar noen kjøretimer ved trafikkskolen før privat øvelseskjøring – dette
for å øve inn riktige rutiner og grunnteknikker fra starten av.
Finn tider du kan ta kjøretimer: dager du slutter tidlig, begynner sent, midttimer, fridager,
planleggingsdager, ferier etc.
Bestill timer i god tid, gjerne lang tid i forveien.

Det er viktig med mengetrening. Har du ikke mulighet til å øve privat, må du regne med
noen flere kjøretimer ved trafikkskolen. Statens Vegvesen anbefaler minimum 110
klokketimer bak rattet før du går opp til førerprøven.
Vi er en trafikkskole som er opptatt av å holde et høyt faglig nivå. Det er du som elev som
skal være i fokus under hele kjøretimen – det er det du betaler for!
Vi ønsker ikke at våre lærere skal ha privatkontor i bilen, vi har derfor betjent kontor.
Vi håper du vil trives hos oss, vi vil gjøre vårt beste for at din opplæring skal bli lærerik
slik at du forlater oss med førerkort som en trygg og god sjåfør.

Hilsen Eli, Eivind og Andreas på Think Trafikk.

