
 

  
 

 

Søknad om godkjenning som trafikklærer/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. Sted 

   

E-postadresse 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)*  

* Bestått egnethetsprøve ved Nord universitet 

 
3. Det søkes om utvidelse av godkjenning for følgende klasser 

 

  Merknader 

Klasse B kode 96 og BE (§ 6-2)   

Klasse A1, A2 og A (§ 6-5)   

Utvidelseskurs fra A1 til A2 og A2 til A (§ 6-5)   

Klasse AM 146 (§ 6-6)   

Klasse S (§ 6-7)   

Klasse T (§ 6-8)   

Tunge klasser (§ 6-8)   

Utvidelseskurs klasse T 141 og T 148 (§ 6-13)   

Klassene det søkes om kan spesifiseres i merknadsfeltet 
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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) 

  

 
5. Generelle vedlegg (originale eller bekreftet kopi) 
 
  Merknader 

Helseattest førerett (blankett IS-2569)   

Eventuelt helseattest førerett – syn (blankett IS-2571)   

Politiattest   

Eventuelt andre vedlegg   

Konklusjonsdelen av helseattesten og politiattest må vedlegges i forbindelse med førstegangs godkjenning eller 
regodkjenning som trafikklærer. Helseattester og politiattest må ikke være eldre enn 3 måneder. Det er kun krav om 
Helseattest førerett – syn dersom det er huket av på punkt 1c i Helseattest førerett og/eller det er krav i regelverket. 
 
6. Spesielle vedlegg (originale eller bekreftet kopi) 

6.1 Gjelder norsk utdanning: 
 

  Merknader 

Dokumentasjon på utdanning (vitnemål) og eventuelle 
kurs 

 
 

 

Dokumentasjon på relevant praksis  
 

 

Saksbehandler kan hente ut vitnemål fra Vitnemålsportalen, etter å ha mottatt link og kode til vitnemålet fra deg som søker. 
Søkes det om godkjenning som faglig leder, må det legges med dokumentasjon på minst tre års lærerpraksis som hovedyrke 
ved en trafikkskole etter grunnutdanning for trafikklærere. 

6.2 Gjelder yrkeskvalifikasjoner fra utlandet – egnethetsprøve: 
 

  Merknader 

Dokumentasjon på bestått egnethetsprøve   

7. Førerett 

 

Ved søknad om godkjenning som trafikklærer  Merknader 

Jeg bekrefter at jeg har hatt førerett for klasser jeg søker 
godkjenning for i minst tre år sammenhengende (§ 6-2) 

  

8. Merknader 
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9. Behandling av dine personopplysninger 
 
Statens vegvesens behandling av dine personopplysninger er hjemlet i vegtrafikkloven og trafikkopplæringsforskriften.  
 
Statens vegvesen registrerer din godkjenning og undervisningskompetanse i Trafikkskole, sensor og kursarrangørregisteret 
(TSK-registeret). Personopplysninger og din undervisningskompetanse blir registrert og kan benyttes av Statens vegvesen. 
Faglig leder ved trafikkskolen der du blir ansatt vil kunne få begrenset tilgang til dine personopplysninger for å oppfylle sine 
plikter som faglig leder etter trafikkopplæringsforskriften. 
 
Din søknad og dokumentasjon på om vilkårene for godkjenning er oppfylt lagres i vårt saksbehandlingssystem. Statens 
vegvesen har arkivplikt etter arkivlova. Dine personopplysninger må derfor oppbevares også etter saksbehandlingen er 
avsluttet. 
 
For mer informasjon om hvordan Statens vegvesen behandler dine personopplysninger vises det til våre nettsider. Der finner 
du også kontaktinformasjon til personvernombudet i Statens vegvesen. 
https://www.vegvesen.no/om-oss/om-organisasjonen/personvern/ 

10. Gebyr 

Det må betales et gebyr for behandling av søknaden. Dette gebyret vil bli fakturert etter at søknaden er behandlet. Se 
trafikkopplæringsforskriften § 6-17. 

11. 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. Ved signering samtykker jeg samtidig til at 
Statens vegvesen behandler og lagrer personopplysningene oppgitt i søknadsskjemaet ved både godkjenning og tilsyn. 

 

Sted Dato Søkers underskrift 

   

 
Søknad med vedlegg sendes pr. post til Statens vegvesen: 

Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 

 

Annen kontakt eller spørsmål kan rettes til firmapost@vegvesen.no 

https://www.vegvesen.no/om-oss/om-organisasjonen/personvern/
mailto:firmapost@vegvesen.no
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