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I serien VEIEN TIL FØRERKORTET, tilbyr vi læreboka TRAKTOR, som dekker alt eleven trenger å vite for
å få førerretten for klasse T. Læreboka dekker læreplanen og illustrerer ulike trafikksituasjoner på en enkel og
tydelig måte. Her lærer eleven om blant annet: * bruk av kjøretøyet * traktorens konstruksjon og virkemåte *
mennesket * bevegelse og bremsing * kjøreatferd * bruk av tilhenger * traktoren som landbruksmaskin
Traktorboka er nyttig også for deg som allerede har kjørt traktor i noen år. Tar eleven førerkort for første gang,
anbefaler vi at han/hun også lærer seg teorien for klasse B, for å være best mulig forberedt til teoriprøven. Les
derfor Veien til førerkortet, klasse B, eller ta nettkurset eTeori (www.eteori.no).
Eleven kan teste seg selv på oppgavene i arbeidsboka og spørsmålsboka for Traktor og så på teoritentamen.no
Eleven må også bruke det han/hun lærer i kjøreopplæringen sammen med læremidlene for å forstå teorien og
være best mulig forberedt til den teoretiske og den praktiske førerprøven.
Bestill teoribok på nett! Kjøp Norges mest populære teoribok hos ATL - Veien til trafikksikkerhet.
Les mer: En av dine dine nærmeste kjøreskoler i Trondheim. Med avdelinger på Heimdal, Trondheim Torg,
Byåsen, Melhus og Tyholttårnet. På Heimdal finner du også vår. Veien til førerkortet. Gratis teoriprøve!. 4.
Avsluttende opplæring.

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i. Her finner du alle bøker i
serien «Veien til førerkortet». Bøkene er skrevet og produsert av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og
følger innholdet i. Kravene til opplæring varierer med førerkortklassene.
Velg klasse for å se hvilke trinn du må gjennom. Kontakt oss.
Kontakt Statens vegvesen Telefon: 02030 Fra utlandet: +47 915 02 030; Trafikkstasjoner/åpningstider
Velkommen til Jakobsen Trafikkskole. Jakobsen Trafikkskole tilbyr opplæring i førerkortklasse B og BE. Vi
har lang erfaring, og vi gir derfor effektiv opplæring i. I bokserien Veien til førerkortet finner du den nylig
oppdaterte boka for buss, lastebil og vogntog fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Bestill bok nå! Du
må logge inn først Nettveien til førerkortet - klasse B, for deg som skal ta førerkort på personbil. Nettkurset tar
for seg trinn 2, 3 og 4, trafikant i mørket og plikter ved.

