Søknad om godkjenning som trafikklærer og faglig leder
etter forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften)

1. Søker
Søkers navn

Fødselsnummer (11 siffer)

Postadresse

Postnr.

E-postadresse

Sted

Telefon

Oppgi referansenummer ved tidligere kontakt

2. Søknaden gjelder
Trafikklærergodkjenning klasse B – norsk utdanning (§ 6-2)
Trafikklærergodkjenning klasse B – godkjente yrkeskvalifikasjoner fra utlandet (§ 6-2)
Utvidelse trafikklærergodkjenning – andre klasser – norsk utdanning
Utvidelse trafikklærergodkjenning – andre klasser – godkjente yrkeskvalifikasjoner fra utlandet
Faglig leder – norsk utdanning (§ 6-14)
Faglig leder – godkjente yrkeskvalifikasjoner fra utlandet (§ 6-14)

3. Det søkes om utvidelse av godkjenning for følgende klasser
Merknader
Klasse B kode 96, BE og T (§ 6-2)
Klasse A1, A2 og A (§ 6-5)
Utvidelseskurs fra A2 til A (§ 6-5)
Klasse AM 146 (§ 6-6)
Klasse S (§ 6-7)
Tunge klasser (§ 6-8)
Utvidelseskurs klasse T 141 og T 148 (§ 6-13)
Klassene det søkes om kan spesifiseres i merknadsfeltet

4. Det søkes om godkjenning for følgende kurs
Merknader
Førstehjelpskurs (§ 6-1)
Kurs i ulykkesberedskap (§ 6-9)
Kurs i sikring og merking av last - klasse B kode 96,
BE, D1E, DE og T (§ 6-10)
Kurs i sikring av last - klasse C1 og C (§ 6-11)

5. Generelle vedlegg (originale eller bekreftet kopi)
Merknader
Helseattest – skjema NA-0202 (ikke eldre enn 6 mnd.)
Politiattest (ikke eldre enn 3 mnd.)
Eventuelt andre vedlegg
Helseattest og politiattest må vedlegges i forbindelse med førstegangs godkjenning eller regodkjenning som
trafikklærer.

6. Spesielle vedlegg (originale eller bekreftet kopi)
6.1 Gjelder norsk utdanning:
Merknader
Dokumentasjon på utdanning (vitnemål) og eventuelle
kurs
Dokumentasjon på relevant praksis

6.2 Gjelder yrkeskvalifikasjoner fra utlandet – egnethetsprøve:
Merknader
Dokumentasjon på bestått egnethetsprøve

6.3 Gjelder yrkeskvalifikasjoner fra utlandet – prøveperiode:
Merknader
Utfylt «Skjema veilederansvar for trafikklærer i
prøveperiode» eller «Skjema veilederansvar for faglig
leder i prøveperiode»
Ansettelseskontrakt hos trafikkskolen hvor
prøveperioden skal gjennomføres (gjelder
trafikklærer)

7. Merknader

8. Underskrift
Ved å undertegne dette skjemaet bekrefter jeg at alle opplysninger gitt i skjemaet er fullstendige og korrekte, samt at
alle dokumenter vedlagt søknaden er originaler eller bekreftet kopi av original.
Sted

Dato

Søkers underskrift

Søknad med vedlegg sendes regionvegkontoret i den regionen der du skal begynne din
trafikklærer/faglig leder virksomhet

Region øst

Region sør

Region vest

Statens vegvesen

Statens vegvesen

Statens vegvesen

Region øst

Region sør

Region vest

Postboks 1010

Postboks 723 Stoa

Askedalen 4

2605 LILLEHAMMER

4808 ARENDAL

6863 LEIKANGER

firmapost-ost@vegvesen.no

firmapost-sor@vegvesen.no

firmapost-vest@vegvesen.no

Region midt

Region nord

Statens vegvesen

Statens vegvesen

Region midt

Region nord

Postboks 2525

Postboks 1403

6404 MOLDE

8002 BODØ

firmapost-midt@vegvesen.no

firmapost-nord@vegvesen.no

