Välkommen till träfiklärärutbildningen
Vi vill att du läser igenom detta, du kommer då att få svar på de
vanligaste frågorna.
Vad krävs för att man ska vara behörig att söka till trafiklärarutbildningen?
Man kan vara behörig på två sätt. Grundläggande behörighetskrav är
Slutbetyg/Gymnasieexamen eller motsvarande med godkänt betyg i Sve/Sva A/1 och B/2 och
Eng A/5. Man kan även söka in till utbildingen och åberopa reell kompetens, detta gör du
genom att skriva ett personligt brev där du tydligt beskriver på vilket sätt du anser att du kan
tillgodogöra dig utbildningen även om du saknar delar av behörighetskraven. Vid reell
kompetens är det utbildningens antagningsgrupp som gör en individuell bedömning i varje
enskilt fall. Samt att man har genomfört ett godkänt körtest som du gör hos oss.

Boka körtest
Du ska även göra ett körtest för att räknas som behörig. Det bokar du hos oss. Mer info om
det kommer när ansökningsperioden startar. Vi använder oss av en 10-gradig skala där du
måste uppnå minst 5 poäng för att räknas som behörig. Information om hur du bokar detta
kommer på hemsidan så fort vi vet något om när nästa ansökningsperiod kommer igång.

Genomföra körtestet
Du gör körtestet hos oss på trafiklärarutbildningen. Energivägen 19 i Brunna/Kungsängen. Du
parkerar på Coop eller på en grusplan vid vändzonen. Inga bilar innanför vårt staket, då
kommer du att få flytta bilen innan körtestet kan börja.
Om det skulle bli underkänt vill vi ha en diskussion med dig om hur du kan gå vidare om du
vill pröva igen. Körtestet betalar du själv, information om kostnad kommer även det senare.

Vidare till intervju och urvalet
Som urvalsmetod använder vi oss även av gruppintervjuer.

Gruppintervju
Sker i trafiklärarutbildningens lokaler.

Vad händer sen?
Vi gör en samlad bedömning av allas meriter och beroende på antalet sökande ett urval.
Antagningsmöte sker med Ledningsgruppen.
Vid övriga frågor maila helst: petra.valente@upplands-bro.se
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