Krylbo Trafikskola ab
Information
Krylbo Trafikskola erbjuder:
- Dokumenterad plan över din utbildning.
- Kostnadsberäkning av utbildningen.
- Din privata handledare ges möjlighet att åka med under körlektioner.
- Utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer.
- Information om hur mörkerutbildning genomförs.
- Syntest för körkortstillstånd
Trafikskolans personal
Jan Stålhult
Trafikskolechef
Utbildningsledare Avesta
Utbildar: Bil, MC, moped och släp
Introduktionsutbildning
Riskutbildning B del 1

Karin Adolfsson
Utbildningsledare Fagersta
Utbildar: Bil, moped och släp
Teoriutbildning
Stödlärare för läs-, skriv- och
språksvårigheter.
Introduktionsutbildning
Riskutbildning B del 1

Majid Kadhem
Utbildar: Bil
Teoriutbildning

Anneli Johansson
Utbildar: Bil och släp

Jan Gabrielsson
Utbildar: Bil
Teoriutbildning
Riskutbildning B del 1
Arwa Jabr

Administration, lokalvård

Receptionen är öppen
Krylbo
mån & tors
Fagersta
onsdagar

14:00 – 17:30
14:00 – 17:30

Tider för körlektioner
Måndag – torsdag
07:15 – 19:00
Fredag
08:00 – 17:00

Teoritester kan göras på skolans datorer
Måndag – torsdag
07:15 – 20:00
Fredag
09:00 – 13:00
Även övriga tider efter överenskommelse.
Priser, avbokningar och betalning
Se separat prislista för information om priser, betalning, körlektionernas längd, antal
teorilektioner och längden på dessa samt vilket utbildningsmaterial som ingår.
STR Sveriges Trafikutbildares Riksförbund
Vi tillämpar STR:s praxis för avbeställningar, reklamationer och återbetalningar.
Trafikskolan använder alkomätare inför alla körningar.

Kontaktuppgifter
Krylbo Trafikskola AB
Stationsgatan 31 A
775 50 Krylbo

Stationsvägen 10
737 40 Fagersta

Telefon: 0226 122 26
Mobiltelefon: 076 261 26 19

E-post: info@krylbotrafikskola.se
Hemsida: www.krylbotrafikskola.se
Vänd!

Krylbo Trafikskola ab
Information
Studiematerial
Det allra nyaste inom körkortsutbildning för B-körkort. Ett digitalt utbildningsmaterial med filmer,
intervjuer, spel, teoriböckerna i både text och tal, kunskapsfrågor, samt mycket mer.
Lärarledda teorilektioner
Alla jämna veckor är det teorilektioner på måndag, tisdag och onsdag kl.18:00-20:30.
Varannan gång i Fagersta och varannan gång i Krylbo.
Det finns tre olika lektioner så om du har gått måndag - onsdag en vecka har du varit på alla lektioner
men du är välkommen att gå hur många gånger du vill.
Datatester
Våra datatester kommer från STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund) och är internetbaserade,
dvs. du kan komma åt övningarna varsomhelst bara du har tillgång till internet. Testerna är
mobilanpassade så det går även bra att göra de i mobilen. Det finns även en app, Körkort nu med
Elevcentralen, som gör det ännu enklare att arbeta med frågorna via telefon eller surfplatta.
Riskutbildning del 1 (Riskettan)
Riskettan är en obligatorisk, teoretisk utbildning. För att bli godkänd måste du vara närvarande och
delta i hela utbildningen som är 3 timmar lång. Rasterna är inte inräknade så räkna med att det tar ca
3,5 timmar. Inga krav på förkunskaper men det är bra om du kört en del innan. Du ska förstå svenska
så bra att du kan hänga med i utbildning.
Ta med legitimation.
Riskutbildning del 2 (halkbana)
Halkbanan genomförs i slutet av utbildningen. Vi träffas vid trafikskolan innan avfärd. Ni är fyra
elever som åker samtidigt och delar på körningen till och från trafikövningsplatsen.
Ta med legitimation.
Kunskapsprov
Du tar dig själv till kunskapsprovet. Kontrollera på bekräftelsen du fått från Trafikverket var och när
du ska skriva provet (det kan inte göras i Avesta). Om du skriver kunskapsprovet för första gången ska
du vara där ca 30 minuter innan provet så du hinner fotografera samt legitimera dig innan provet
börjar. Ta med legitimation.
Körprov
Kunskapsprovet måste vara godkänt innan körprov får genomföras. Kom ihåg att körprovet
måste avbokas senast 24 timmar före provtiden. I annat fall måste du betala för körprovet.
Trafikskolan tar INTE ansvar för kostnad för ej avbokat körprov.
Körprovet genomförs i Avesta eller Fagersta. I ”lån av bil vid körprov”-avgiften ingår 20 minuters
uppvärmning innan provet. Kravet för att använda trafikskolans bil vid uppkörning är att du
övningskört hos oss samt att vi bokat provet. Vanligtvis träffas vi på trafikskolan en halvtimma innan
körprovet men kolla med oss när det börjar närma sig provet så du vet var och när vi ska ses. Ta med
legitimation.
OBS! Trafikverket skickar en bekräftelse på provtiderna med e-post eller till den adress du är
folkbokförd på, så fort vi har bokat tiderna. Läs den noga för det är en bekräftelse på att allt är bokat
enligt dina önskemål och att allt stämmer. Efter proven skickas inbetalningskort för proven. Du kan
även logga in på trafikverkets sida och betala där.
Provavgifter ingår INTE i några av våra paket utan måste betalas till Trafikverket.
Facebook
Gilla trafikskolan på Facebook för att få information och nyheter.
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