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Syfte  
 
Beskriva VFG:s policy gällande körkort för elever.   
 
  
Omfattning  
Elever som är inskrivna på FT-LAS (mek) och BA erbjuds möjlighet till körkortsutbildning.  
 
 
Ansvar  
Rektor/verksamhetsansvarig 
  
 
Omfattning  
Elever som är inskrivna på BA och FT-LAS (mek) har möjlighet att övningsköra i trafikskola 
som bestäms av företaget. Övningskörning (B) ska i första hand ske utanför skoltid. Om det 
måste ske under skoltid ska elev samråda med ämnesläraren. Eleven ansvarar själv för 
bokning och avbokning av övningskörningstider. Utbildningen påbörjas tidigast i årskurs 2.   
  
Det är trafikskolan som bedömer när eleven är redo för uppkörning. Uppkörningstid och ev. 
fordon bokas (kan använda trafikskolans fordon) av Trafikskolan med undervisande lärare. 
  
  
Skolan står för (B) 
Riskutbildning 1 och 2, 12 st körlektioner, teoriutbildning, 1 st uppskrivning och 1st 
uppkörning (inklusive trafikverkets alt trafikskolans bil) på Trafikverket.   
Rektorn kan vid synnerliga skäl besluta om ytterligare tillfällen. 
All övningskörning efter 1.8.2022.sker med automatväxlad bil 
Ej utförd lektion som ej har avbokats av elev räknas som utförd dvs förverkad.   
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Eleven står för:  
Kostnader för körkortstillstånd samt foto och tillverkningskostnader för körkort.   

  
Krav 
Följande krav ställs på eleven för att få denna möjlighet av skolan: 

• Eleven bedöms i lämplighet och mognad för att få övningsköra.   
• Att eleven är godkänd i kurserna ”Bygg och anläggning 1” och ”Bygg och 
          anläggning 2”.   
• Elever som går inriktning mekaniker, skall vara godkända i Fordonsteknik och 
Fordonsbranschens villkor.  
• Att eleven gör sitt bästa efter sin förmåga i alla kurser.  
• Att eleven har god närvaro under sin studietid på VFG.  
 
Avstängning av elev från körkortsutbildning sker i samråd med skolledning och 
elev/vårdnadshavare. Avstängd elev kan ha förverkat rätten till betald 
körkortsutbildning.   

  
   
  

C efter avslutade studier  
Under förutsättning att VFG bedriver trafikskoleverksamhet gäller följande: 
 
Elever som har skött sina studier väl har möjlighet till C-korts utbildning och erbjuds 1 st 
presentkort gällande när elev är fyllda 21 år till dess elev fyller 22 år. Om elev är äldre än 21 
år vid sin examen gäller presentkortet 1 år efter avslutade studier. 
 
Följande ingår: 10 st körlektioner, teoriutbildning, 1 st uppskrivning och 1 st uppkörning C 
vilket görs på Trafikverket med VFGs fordon. 

  
Eleven ska ha klarat av största delen av kurserna och ska också visat god närvaro under sin 
studietid i gymnasiet.  

  
Rektor ansvarar för information till elever. 
 
 
 
Körkortspolicyn finns tillgänglig på företagets hemsida.  
 


