Trafiklinjen

B-körkort
Har du försökt att klara ett B-körkort men
misslyckats, eller är du nybörjare? Det
viktigaste är att du är motiverad.
Vår kurs vänder sig till dig med en långsam
inlärning.
Vi välkomnar även personer med olika
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Du kommer till oss för att du behöver en
individuellt anpassad studiemetodik i kärnämnen och trafik. Vårt mål är att på ett
strukturerat sätt ge dig det stöd som just du
behöver både i trafik och i kärnämnen.
Förutom en lärare finns en pedagogisk
resursperson med på lektionerna. Tillsammans
ger de dig det personliga stöd och den hjälp du
behöver.
Vi arbetar i en liten grupp om ca. 10 personer
och använder oss av samma datorprogram
som många körskolor. Programmet har ljudstöd
för att underlätta dina studier.
Vi tycker att det är viktigt att du får studiero och
trivs med trafikstudierna. Därför håller vi till i
trivsamma och väl anpassade lokaler. Vi lovar
dig inte ”lappen” för att du kommer hit, men vi
kan lova hårt arbete i bästa tänkbara miljö.
Vår pedagogik syftar till att stärka och utveckla
dig som individ, s.k. social habilitering. Därför
har vi även andra ämnen än trafikteori med på
veckoschemat, t.ex. ADL-träning.
I och med att det sammanhållna provet
(teoriprov och körprov ska klaras inom två
månader) kopplas även körning till utbildningen.

Allmän
kurs

Studerande vid Mellansels folkhögskola erbjuds
körlektioner vid trafikskola till ett förmånligt pris.
Vi kan även hjälpa till med intyg till våra
deltagare på Trafiklinjen så att de, utifrån
behov, får möjlighet till muntligt teoriprov.
Tack vare vårt arbetssätt har ca 200 personer
klarat B-kortet. Det finns även möjlighet att ta
BE-behörighet samt Taxiförarlegitimation.

Profil-Taxi
Här vänder vi oss först och främst till dig
som vill ta taxiförarlegitimation och har
någon typ av inlärningssvårighet.
Kursen är en profilkurs där du, två dagar i
veckan, har lärarledda lektioner på skolan, övrig
tid läser du på egen hand. Under lektionerna
arbetar vi med målet att på ett strukturerat sätt
ge dig det stöd som just du behöver för att klara
Trafikverkets tre teoretiska prov samt en
uppkörning, för att därefter kunna ansöka om
Taxiförarlegitimation (TFL) hos Transportstyrelsen.
För att underlätta
dataprogram ljudstöd.

studierna

har

vårt

I teoridelen ingår följande delmoment:
 Trafiklagstiftning /taxitrafiklagstiftning
 Säkerhet och beteende
 Kartläsning
För att kunna ansöka om Taxiförarlegitimation
hos Trafikverket ska du ha fyllt 21 år och haft Bkörkort i 2 år.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan senast 15 april för
höstterminen och 15 november för vårterminen.

Ansökan görs på internet: www.mfhs.se
Den huvudsakliga antagningen sker på hösten
av elever som gått antagninskursen (i maj/juni)
Antagning för vårterminen sker endast i mån av
plats.
Om du inte går antagningskursen som
anordnas i maj/juni måste du komma överens
med utbildningsledaren om alternativ lösning.
För att bli antagen behöver du komma till skolan
och prova att studera hos oss några dagar.
Se
separat
informationsblad
Antagningskursen.

gällande

Kostnad för körning samt busskostnader till och
från trafikskolan tillkommer.

Kostnad för mat och boende
Aktuella priser för mat och boende hittar du på
hemsidan,
www.mfhs.se. > Informationsmaterial > prislistor

Folkbokföring
Utbildningen bedrivs på gymnasienivå och
kursperioden är kortare än 6 månader, vilket
innebär att du inte ska folkbokföra dig på
studieorten. Använd istället särskild postadress,
se www.adressandring.se.

Har du frågor

Läsåret 2019-2020
Utbildningen bedrivs i terminslånga kurser där
varje period omfattar ungefär 4 månader.
Ansökan och antagning sker terminsvis.
Hösttermin: 26 augusti – 20 december 2019
Vårtermin: 13 januari – 29 maj 2020

Kostnad för studiematerial mm.
Böcker, studiematerial, studiebesök och
resor
(obligatorisk
verksamhet)
samt
terminsavgift kommer under läsåret att kosta
totalt ca 1 900 kr.

Mer information finns på vår hemsida:
www.mfhs.se
Om du vill veta mer om trafikutbildningen,
kontakta utbildningsledare:
Peter Nilsson
Mobil.
070-365 85 58
E-post.
peter.nilsson@mfhs.se
Har du allmänna frågor om skolan kan du även
vända dig till skolans expedition
tel. 0661-65 44 00
Säkrast når du oss vardagar 10-12 och 13-14.

Välkommen med din ansökan!
Ansökan gör du på internet:
www.mfhs.se

Mellansels folkhögskola
Tingshusgatan 8
895 40 Mellansel
Telefon: 0661-65 44 00
Fax: 0661-409 03
E-post: info@mfhs.se

