UTDRAG AV SKOLEREGLEMENT
Olavs Trafikkskole har som mål å tilrettelegge undervisningen slik at veien til mål blir mest mulig
effektiv. For å nå dette målet er det viktig at du setter deg inn i skolereglementet og spesielt legger
merke til:
Undervisning:
Alle våre elever får sin egen side all informasjon om utførte timer, saldo og tid og klokkeslett for timer
bestilt frem i tid. Se www.olavs.no og følg instruksjon videre.
Søknad:
Søknad om førerkort må gjøres elektronisk via hjemmesiden til Statens Vegvesen; www.vegvesen.no.
Teorieksamen kan ikke avlegges på Trafikkstasjonen før søknaden er innlevert og sjekket mot vandel hos
politiet.
Betaling:
Det betales for hver kjøretime, men det kan også betales forskuddsvis via nettbank eller kort på
kontoret. Dersom eleven skylder mer enn 2 kjøretimer, stoppes kjøring til disse er betalt, dersom annet
ikke er avtalt med kontoret.
All kredit må være betalt til kjøreskolen senest en uke før eleven avlegger førerprøven . Dersom dette
ikke blir gjort, utgår førerprøven .
Prisliste fås på vårt kontor evt. på vår internett side www.olavs.no. NB! Alle
priser gis med forbehold om prisendring.
Avbestilling:
Avbestilling av kjøretimer må skje senest virkedagen i forveien før kl. 12.00. For kjøretime mandag, må
avbestillingen skje innen kl. 12.00 fredag uken før. Avbestilling skjer direkte med din kjørelærer, ikke
med kontoret. Kjøretimer som ikke blir avbestilt innen avbestillingsfrist må betales i sin helhet.
Ved kurspåmelding kan ikke kursplassen avbestilles. Dette gjelder førstehjelpskurset,
mørkekjøringskurset, glattkjøringskurset, 5 timer landeveiskjøring og 4 timer under vekslende
kjøreforhold (trinn 4). Kommer noe i veien må kontoret kontaktes senest 3 virkedager i forveien, vi kan
da se på muligheten for at en annen elev kan fylle kursplassen og at du da slipper å belastes. Har vi
ingen til å fylle kursplassen og du ikke møter til avtalen må den bestilte kursplassen betales i sin helhet.
Dersom legeerklæring fremvises kontoret innen en uke etter ”ikke møtt” avtale, belastes ikke eleven.
Selv om eleven har fått legeerklæring, må han/hun gi kontoret på Olavs beskjed om fravær så fort som
mulig. Det nytter ikke å avbestille samme dag dersom du har fått legeerklæring noen dager i forveien.
NB! Vi gjør oppmerksom på at legeerklæring kun gjelder dersom eleven er syk – ikke for sykt
barn/familiemedlem.
Jeg har lest og forstått innholdet av skolereglementet.
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