Trafiklärare
Som trafiklärare ska du träna dina elever att fungera i alla tänkbara trafiksituationer.
Du ska lära körkortsaspiranten trafikvett och förklara hur trafiksystemet är uppbyggt.
Det ingår också att förmedla vissa kunskaper om fordonets konstruktion och
funktion.
I arbetet ingår att förbereda lektionerna och genomföra skriftliga prov.
Det finns många skäl att utbilda sig till trafiklärare:
• Arbetsmarknaden för trafiklärare är god och du har stora möjligheter att få
arbete direkt efter utbildningen.
• Du får möjlighet att ge individuell undervisning, vilket ger möjligheter att
anpassa utbildningen till varje individs förutsättningar.
• Du får möjlighet att arbeta med en viktig hälsofråga, nämligen trafiksäkerhet,
och att påverka blivande bilister i positiv riktning.
• Du ser konkret resultat av ditt arbete och får dela elevernas glädje efter
godkänt körprov och ibland stötta elever som underkänts.
• Du får ett brett kontaktnät.
Efter genomgången utbildning, med godkänt resultat, har du möjlighet att hos
Transportstyrelsen ansöka om godkännande som trafiklärare
Utbildningens innehåll.
Kurs
Arbetsmiljö och ansvar
Examensarbete
Fordonssäkerhet och miljö
Författningskunskap Trafik
Lärande i arbete 1
Lärande i arbete 2
Trafiksäkerhetsarbete
Trafikpsykologi
Yrkespedagogik - Trafiklärare 1
Yrkespedagogik - Trafiklärare 2
Summa

Poäng
10p
12p
35p
35p
25p
50p
23p
35p
25p
50p
300p

Behörighetskrav: Se baksidan
Utbildningstid: 60 veckor på heltid varav ca 15 veckor är arbetsplatsförlagd
300 yrkeshögskolepoäng
Kursstart: 10 augusti 2020
Utbildningsort: Klippan
Ansökan senast den 8 maj via länk på vår hemsida.

Besöksadress: Storgatan 9
Postadress:
264 80 KLIPPAN

Telefon: EXP 0435-283 56, 283 58
komvux@klippan.se

Behörighet Trafiklärarutbildningen
Grundläggande behörighet
Behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
utbildning,
eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon
annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
2 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska
ha de kunskaper i svenska som behövs.
Särskild behörighet
Sökande skall vid ansökningstillfället:
- ha uppnått kunskaper motsvarande betygsnivå lägst E i svenska 2 eller svenska som
andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper
- inneha körkort med förarbehörighet B (manuell) och under sammanlagt minst 18 månader
av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet
- kunna styrka sin allsidiga kör- och trafikvana (testats)
Urval
Om antalet behöriga sökande som uppfyller grundläggande behörighet och särskild
behörighet samt sökande som är behöriga enligt reell kompetens överstiger antalet
utbildningsplatser görs ett urval. De sökande som har formell behörighet rangordnas efter
betyg, körtest samt intervju. Maximalt ges 30 poäng.
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