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Utbildningskontoret
Datum

Petra Valente
Yrkeslärare:
Trafiklärarutbildningen/Yrkesförarutbildningen

2017-06-27

Information om hur du bokar körtest till trafiklärarutbildningen Upplands Bro start jan 2020
För att styrka din allsidiga körvana och skicklighet och bli behörig till trafiklärarutbildningen ska
du i din webbansökan bifoga ett godkänt körtest, som du kan göra på några olika trafikskolor
som är kopplade till vår utbildning i Stockholms-/Uppsalaområdet.
Observera att vi inte godtar några andra körtest!
Du kontaktar själv de som utför körtesterna och bokar in samt betalar på plats till de som utför
testet. Kostnad 1000 kronor. Tidsåtgång ca 40–60 minuter. Du ansvarar själv för att bifoga ditt
körtest i ansökan.
-

När du utför körtestet ska du ta med körkort (minst behörighet B utan villkor
78/automat)

-

Du bör ha läst igenom information om körtestbedömning och viktigt att veta om
transportstyrelsens godkännande av trafiklärare innan du kommer till körtestet.
(Påskrifter sker senare i antagningsprocessen)

-

Du bokar genom att ringa någon av dessa trafikskolor, ange att du vill göra körtest för
Upplands Bro trafiklärarutbildning för att bokningen ska ske med rätt person på
trafikskolan.

Trafikskolor som gör godkända körtest

UBK2000, v1.1, 2017-03-16











Jarla Trafikskola Östermalm 08–208 393 ostermalm@jarlatrafikskola.se
Jarla trafikskola Odenplan 08–313 313 odenplan@jarlatrafikskola.se
Jarla Älvsjö 08-480 018 90 alvsjo@jarlatrafikskola.se
Jarla Stureplan 08-663 54 85 stureplan@jarlatrafikskola.se
Utbildning på Väg Norrtälje 070-760 47 26 kontor@upv.se
Tibble Trafikskola Täby 08-758 37 18 info@tibbletrafikskola.se
JPs Trafikskola Sundbyberg 08-29 99 90 info@jpstrafikskola.se
My Driving Academy Uppsala 073–3529573 daniel@mydrivingacademy.com
Körkortsfabriken Handen 08-39 45 49 info@korkortsfabriken.se

Efter godkänt körtest ska du boka in dig på gruppintervju och ett skriftligt prov. De kommer att
hållas samtidigt i trafiklärarutbildningens lokaler, Energivägen 19, Brunna, Kungsängen i
november. Bokning sker via ansökningssidan.
Det kommer att finnas tider till alla som söker och har klarat körtestet. Vi lägger till fler tider
när den första dagen börjar bli full.
BOKA ENDAST EFTER DU HAR ETT GODKÄNT KÖRTEST!
VI KOMMER ATT TA BORT DIN BOKNING OM DU BOKAR INNAN KÖRTESTET ÄR KLART!
BIFOGA KÖRTESTET I DIN ANSÖKAN PÅ WEBBEN!

