Bokning /avbokning av körlektioner.

Du bokar antingen på telefon under våra kontorstider eller direkt på skolan, eller i
samband med dina körlektioner, eller via elevcentralen: www.elevcentralen.se
Reservera gärna lektioner i god tid, eller boka dina tider som fasta tider, som återkommer
varje vecka. Enkelt för dig, enkelt för oss.
Återbud ska lämnas senast kl 13.00 dagen före,, annars debiteras fullt pris.

Håkans Trafikskola

Återbud till riskutbildning och handledarutbildning
måste lämnas senast 3 vardagar före.
Det är mycket viktigt att du respekterar dessa regler. Akut sjukdom styrkt av
läkarintyg godtages naturligtvis alltid. Vid sena återbud är det lika viktigt att du ALLTID
ringer oavsett orsak, eftersom vi kanske kan boka någon annan elev.

ÖPPETTIDER

Kontoret:

Tisd - tors 09.00-10.00, 16.00 - 17.00, fred 09.00- 10.00
Vill du vill träffas annan tid, ring så fixar vi det.

Körlektioner:

Tisd - tors 07.00 - 18.00, fred 07.00-16.00
Lördag 10.00 - 15.00

För teoristudier:

När skolan är öppen..

BETALNING:

Kontant, kort. Betalning skall ske isamband med lektionen.
Förskottsbetalade lektioner och paket är förverkade efter
6 månader från betalningsdagen. Öppet köp gäller i 7
dagar, gäller ej teori.

LEKTIONSLÄNGD:

Körlektion Bil 50 min, MC 50 min, teori 50 min, BE 50 min

PRISER:

Se vår prislista för aktuella priser.

PERSONAL:

Håkan Kinnestrand - skolchef / utbildningsledare
utbildar på: Mc-Bil-BE-Dyslexi-Traktor-Risk 1 mc och
Risk 1 BiL, Handledarutbildningar.

Varmt välkomna till Håkans Trafikskola

Gäller from
2015-10-01
Magasinsgränd 3
931 32 Skellefteå
Tel: 0910-211018
Tel: 0709-226726
www.hakans-trafikskola.se
Vi är en STR Trafikskola.
E-post: hakan@hakans-trafikskola.se
Utskriven: 16-09-21 - 7:01 PM

Välkommen till Håkans Trafikskola.
Håkans Trafikskola är Skellefteås Nyaste Trafikskola, startad den 1 dec 2011
Trafikskolan ägs av Håkan Kinnestrand
Håkans Trafikskola erbjuder följande utbildningsalternativ:
MC:
Bil:
BE + B96
Traktor:
Handledarutbildningar
Risk 1 och 2 mc samt risk 1 och 2 bil.
Dyslexi - läs och skrivsvårigheter och andra funktionshinder:
Vi arbetar efter samma principer som de Trafikskolor som är anslutna till STR.
Detta innebär att vi arbetar efter och följer följande av STR framtagna överenskommelser och
policys, se följande länk: (http://www.str.se/Forbund/Om-forbundet/Policys/)
*
*
*
*

Avbeställnings och återbetalnings policy
MC policy
Miljöpolicy
Alkohol och drogpolicy - i tillämpliga delar-alkolås finns i bilarna, alkotest för mc elever.
Drogtester genomförs antingen vid misstanke eller slumpvis.
* STR resepolicy
* Vi följer STR:s reklamationsnämnds riktlinjer och beslut, se STR:s hemsida på följande
länk (http://www.str.se/Korkort/Reklamationsnamnd/)
* Vi följer i övrigt de krav som STR ställer på sina medlemmar
Din utbildning börjar med en ansökan om körkortstillstånd.
Sök blanketter på www.korkortsportalen.se - Där finns alla info du behöver för ditt körkort.
Du måste numera ha körkortstillstånd vid all form av utbildning, gäller även traktorkort!
Din privata lärare skall dessutom ha tillstånd som handledare, samt ha genomgått kurs som
handledare. (Introduktionskurs för elev och handledare.) Se separat folder.
Tillstånden skall alltid medföras vid privat övningskörning.
Därefter är det dags att börja din teoretiska och pratiska utbildning.
Du startar med en testlektion. Om du vill får du efter testlektionen en preliminär kalkyl/plan
över hur mycket din utbildning kan komma att kosta och hur lång tid det kan ta. Därefter
skräddarsyr vi din utbildning så att den blir så effektiv som möjligt. Låt gärna din privata
handledare åka med i baksätet på dina körlektioner.
Vid normal utbildning kör du 1 - 3 lektioner i veckan. Om du har bråttom kan vi
erbjuda intensivutbildning, men då måste vi planera i god tid.

Syntester

Din syntest gör du hos Specsavers Optik, Nygatan 39 - tel 0910-710500

Körutbildningen startar oftast med några enklare teoretiska förberedelser till din första körlektion. Körlektionerna är 50 min långa.
Din lärare anvisar sedan lämpliga teoretiska förberedelser till kommande körlektioner.
Har du möjligheter att köra hemma, skall du göra detta, för att skaffa dig mängdträning. På
så vis snabbar du oftast på din utbildning.
I slutskedet av utbildningen genomför du flera obligatoriska moment.
Mörkerkörning under den mörka delen av året (15/11 - 15/3),
Under den ljusa delen av året används mörkerfilmen.
Riskutbildning på halt underlag samt snabba accelarationer och hårda effektivbromsningar.
Vidare arbetar vi under hela utbildningen med att öka medvetenheten om risker och speciell
vikt lägger vi på av och påfarter på landsväg, avstånd till andra trafikanter och ett defensivt
körsätt.
Riskutbildning 1 genomför du teoretiskt på trafikskolan.
Riskutbildning 2 genomför du på Skellefteå Drivecenter i Fällfors. Tänk på att
riskutbildningen inte kommer förrän i slutet av din körutbildning. Oftast någon av de sista
veckorna i din utbildning är det mest idealiska, för att du ska få ut så mycket som möjligt av
din Risk 2 utbildning.
Det är också mycket viktigt att du inte arbetar i förväg med din teori eftersom kör och teori
utbildning bör följas åt. Likväl att du inte ligger för långt fram med körningen. Risken är annars att utbildningen tar längre tid.
Vill du genomföra din utbildning som privatist, men vill utnyttja trafikskolans kunskaper,
så köper du vårt startpaket. När du sedan utnyttjar dessa körlektioner så bör du ta med dig
din privata utbildare till dessa körlektioner, för att på så vis effektivisera utbildningen hemma.
Teorikursen omfattar 10 st 50 minuters lektioner fördelade på 5 lektions tilfällen.
Teorikursen kan påbörjas redan i början av utbildningen.
Kurskvällar är torsdagar 18.00 - 19.40.
Vi använder STR:s kurs material, Körkortsboken med körhäften och teorihäften, mfl.
För dig med läs och skrivsvårigheter / Dyslexi eller andra former av enklare
funktionshinder, har vi i dag skaffat oss både lämpliga kunskaper och lämplig utrustning,
STR:S lättlästa teoribok mm.
Behöver du ha personlig hjälp, vilket är mycket vanligt, bokar vi in tid för individuell
teori i vårt schema. Du sitter då enskilt med din lärare och jobbar med din
teori, utifrån dina förutsättningar. Lektionslängden är 50 min.
Håkan Kinnestrand har mångårig erfarenhet av arbete med elever med funktionshinder.
Vi har sedan övningsfrågor liknande de som förekommer på Vägverket vid teoriprovet.
Dessa frågor använder du som komplement och övning till den övriga teorin för att finslipa
dina kunskaper inför teoriprovet på Vägverket. Övnings frågorna gör du i dag enbart med
hjälp av datorer, förutom vägmärkestestet som du gör med papper och penna.

