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Mopedkörkortsinformation

Som Ni säkert känner till, krävs det körkort, för att få köra moped på allmänna
vägar.
Mopedkörkortskravet gäller alla som fyllt eller fyller 15 år efter den 31 maj 1993.
Från skolans sida hjälper vi till med mopedkörkortet på så sätt,
att en teorikurs hålles, onsdagar kl. 15.10-15.55, såväl på höst- som vårterminen.
Kursen omfattar en termin och består av åtta (8) lektioner, uppbyggda kring föreläsningar, diskussioner, demonstrationer och film. Någon direkt praktik- eller övningskörning ingår inte.
Efter kursen ordnas tentamenstillfällen i Motorfordonsbyråns regi.
Att deltaga i teorikursen är frivilligt. Deltagande i kursen rekommenderas, eftersom det visat sig, att de som tidigare läst på egen hand, har för stora luckor beträffande körkortsprovets allmänna del.
Viktigt att notera är att man kan deltaga en termin före man fyller 15 år. Detta innebär att de som fyller 15 år före den 1 juli 2019 kan gå antingen på hösten eller
våren, medan de som fyller under den andra halvan av året, rekommenderas att gå
kursen under våren.
Höstterminens kurs startar onsdagen den 5 september kl. 15.10 och vårterminens
kurs startar onsdagen den 23 januari kl. 15.10. Anmälan till kursen sker vid terminens första kurstillfälle.
Notera också att skolan inte ansvarar för hemresorna, utan det sköter elever och
föräldrar på egen hand. De som har busskort åker naturligtvis buss i vanlig ordning längs huvudvägarna.
För främjandet av en tryggare och säkrare trafik, där mopederna har sin givna
plats och där förarna tar sitt givna ansvar, via kunskap, förståelse och insikt!

Kursledaren:

Kristian Granberg

Ring 328711 för ytterligare information
Postadress
Skolvägen 5
AX-22150 JOMALA

Telefon
+358(0)18-328711

E-post
kristian.granberg@sahd.ax

Telefax
+358(0)18-328727

FO-nummer
0205024-7

Bank
ÅAB 660100-1111707
IBAN:F1636601 0001 1117 07
ANDB 557804-247749
Nordea 229618-120997

