Romerike Buss og Trailerskole AS
Dyrskuevegen 18, 2040 Kløfta
Telefon: 63 94 35 80
Mail: post@rbt.as
Web: www.rbt.as
Foretaksregisteret: 989 004 115

140 timers grunnutdanning for yrkessjåfør
Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende yrkessjåførutdanningen, og
inviterer deg med dette til neste kurs som starter.

Mandag 03. juni 2019 kl. 08:00.
Kurset vil bli gjennomført på dagtid
mandag til fredag fra kl. 08:00 – ca.16:00 i fire uker.
Modul 6 kan strekke seg noe ut i kurs uke 5. Det kan også påregnes noe hjemmestudie.

Det må også påregnes noe undervisning på kveldstid og utover disse 5 ukene
dersom det er behov for noen ekstra dager til modul 6.

Obligatorisk grunnutdanning gjelder for personer som skal kjøre buss og lastebil
mot vederlag, dvs. benytte førerkortet i yrkessammenheng.

Er du i tvil om du trenger dette kurset? Gå inn på www.vegvesen.no, klikk deg inn
på Yrkessjåfør og les om kravene.

140 timers kurset er for de som skal utvide til førerkort klasse D1-minibuss/D-buss eller
C1-lett lastebil/C-lastebil.
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Kurset er modulbasert og modulene ser slik ut:

Modul 1

Modul 2

Veitransporten
og samfunnet

Yrkessjåføren
s sikkerhet,
helse og
arbeidsmiljø

Modul P4

Modul P5

Modul 6

Persontransportens
vilkår

Persontransport
i praksis

Sikker adferd
på vegen

Modul G4

Modul G5

Modul 6

Godstransportens
vilkår

Godstransport
i praksis

Sikker adferd
på vegen

Modul 3
Kunnskap
om optimal
bruk av
tunge
kjøretøy

NB! Dersom det er få påmeldte vil eks. de tre siste modulene i godstransport gå før de tre
siste modulene i persontransport. Det vil si at det må påregnes en til to uker lengre
kursperiode for eksempelvis persontransport. Det vil da bli fri noen dager innimellom for de
som må vente med modul 4, 5og 6.

Kurspris: kr. 36.500,- inkl. lærebøker og kursmateriell.
Dersom du er eller har vært elev ved skolen i løpet av de siste 5 år, innrømmer vi en rabatt og
kursprisen vil da være kr. 34.500,Betalingsbetingelser for RBT A/S:
Ved mottatt påmelding sender vi faktura med 1 ukes betalingsfrist. Skal arbeidsgiver, NAV
eller andre dekke utgiftene til kurset, må det vedlegges bekreftelse på dette. Vi vil da sende
faktura til oppgitt adresse.
Vedlagt påmeldingsskjema må være oss i hende 1 uke før kursstart.
Med hilsen
Marit Grønvold
Romerike Buss og Trailerskole
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Romerike Buss og Trailerskole AS
Dyrskuevegen 18, 2040 Kløfta
Telefon: 63 94 35 80
Mail: post@rbt.as
Web: www.rbt.as
Foretaksregisteret: 989 004 115

Påmelding:
Grunnutdanning yrkessjåfør 140 timer den 03.06.19
Navn:
Adr.:
Postnr./Sted :
Mob.nr:
Fødselsdato:
Mailadresse:________________________________________
Innehar følgende førerkortklasser:
Vennligst kryss av for hvilke førerkortklasser kurset gjelder:
❑ C1, lett lastebil
❑ C, lastebil
❑ D1, minibuss
❑ D, buss
❑ Ikke tidligere elev

kr. 36.500,-

❑ Tidligere elev

kr. 34.500,-

Det blir behov for PC i en del av kurset, har du mulighet til å ta med dette?
❑JA
❑NEI
Betaling:
❑ Jeg betaler kursavgiften selv.
❑ Jeg får dekket kurset av min arbeidsgiver/NAV kontor, og
vedlegger herved en bekreftelse på dette. (Fyll også ut nedenfor).
Firma:
Fakt.adr:
Postnr./sted:
Tlf.:
Mailadr.for faktura:__________________________________
Org. nr:
Kont. Person______________________________
Innkjøpers forpliktende underskrift:___________________
(Dette er den i bedriften som har tillatelse av styret i sin bedrift til å gjøre innkjøp av denne art)
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