19-UKERS KURS FOR YRKESSJÅFØRER
Søkere over 21 år
Kurstilbudet hører til landslinjeordningen. Det betyr at søkere fra hele landet stiller likt ved inntak.
Det gjennomføres to kurs i året:
•
•

Kursstart:
Januar og august
Søknadsfrister: 1. desember og 1. juni

Undervisningen kan føre frem til teoretiske og praktiske førerprøver i:
•
•
•

klasse C (lastebil)
klasse D (buss)
klasse CE (vogntog)

Undervisningen dekker også opplæring som kan fører frem til:
•
•
•
•

Yrkessjåførkompetanse – godstransport
Utvidelse av yrkessjåførkompetanse – persontransport
ADR (grunnutdanning – stykkgods)
Teoretisk og praktisk prøve til truckførerbevis (inntil 10 tonn)

Kurset inneholder også utdanning som dekker gods- og persontransport i henhold til opplæringskrav i
Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører (Yrkessjåførforskriften).
Denne opplæringen består av 6 moduler og er delt i fire hovedområder:
1.
2.
3.
4.

Bransjeteknikk – fra VG2 Transport og logistikk
Transport og logistikk – fra VG2 Transport og logistikk
Transport – fra VG3 Opplæring i bedrift, yrkessjåførfaget
Planlegging og drift – fra VG3 Opplæring i bedrift, yrkessjåførfaget

Kurset gir et fradrag på 6 måneder i læretiden til fagbrev i yrkessjåførfaget.
Finansiering kan du søke hos Lånekassen.
Kursplassene fordeles mellom søkere til dette kurstilbudet og elever med lærekontrakt i
yrkessjåførfaget. Rettighetselever som har lærekontrakt i yrkessjåførfaget har fortrinnsrett.
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INNTAKSKRAV
19-ukers yrkessjåførkurs
Du må være 21 år eller eldre. For å komme inn på kurset som starter i januar må du ha fylt 21 år før 1.
april, for å komme inn på kurset som starter i august må du ha fylt 21 år før 1. oktober.
Du må ha vitnemål, årskursbevis eller kompetansebevis fra ett av følgende grunnkurs:





Studieforberedende - VG1
Service og samferdsel - VG1
Teknikk og industriell produksjon (TIP) - VG1
Mekaniske fag - Grunnkurs

 Elektrofag - Grunnkurs
 Allmennfag - Grunnkurs
 Økonomiske og administrative fag Grunnkurs

I tillegg må du ha:
 Førerkort klasse B
 Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse C, CE og D
Kurs for lærlinger i yrkessjåførfaget





18 år
Kompetansebevis/vitnemål fra VG2 Transport og logistikk eller VK1 Transportfag
Inngått lærekontrakt med et opplæringskontor eller en godkjent transportbedrift (lærebedrift)
Tilfredsstille helsekrav for førerkort klasse C, CE og D

Kurs for lærlinger med lærekontrakt i yrkessjåførfaget og bestått VG2 Transport og logistikk
Kurset er en del av lærlingens opplæring på VG3 Yrkessjåfør, opplæring i bedrift. Kurstilbudet er
en landslinje, som betyr at søkere fra hele landet stiller likt ved inntak. Det gjennomføres to kurs i
året:




Kursstart:
Januar og august
Søknadsfrister: 1. desember og 1. juni
Plass søkes via et opplæringskontor i yrkessjåførfaget eller en godkjent lærebedrift

Kurset gir opplæring til førerrett i klasse C og CE
I løpet av kurset vil det bli avholdt teoretiske og praktiske førerprøver i:




klasse C (lastebil)
klasse CE (vogntog)
klasse D (buss, for lærlinger med lærekontrakt for yrkessjåfør buss)

Finansiering kan du søke hos Lånekassen.
Praktiske opplysninger
 Undervisningen er gratis, men du må selv betale for lærebøker, gebyrene til Statens vegvesen
og sikkerhetskurs på bane.
 Skolen har hatt yrkessjåførutdanning siden 1975.
 Undervisningen foregår på dagtid.
Kontakt skolen om du ønsker flere opplysninger!
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