
 
 
Hei og velkommen som ny elev ved Bærum trafikkskole.  
 
Som registrert elev kan du nå logge inn på TABSelev.no, og bestille din første kjøretime. Logg inn med 
mobilnummeret ditt og få passord tilsendt på sms. TABSelev.no bruker du når du skal betale for kjøretimer/kurs. 
Husk og betal kjøretimer/kurs FØR du møter til undervisning, da slipper du faktura gebyr.  
 
Ønsker du heller å gå for vårt pakketilbud, da må du sende en e-post til: barumtrafikkskole@gmail.com og 
etterspørre faktura for pakken i starten av opplæringsfasen.  Det er viktig å lese elevinfo på vår hjemmeside 
bærumtrafikkskole.no, der finner du betingelser og info om vårt pakketilbud m.m 
 
Avbestilling av kjøretime og obligatorisk trinnvurderingstime må skje senest kl 12.00 en virkedag før. Dvs har du 
en time som er satt opp på en mandag, må du avbestille senest kl 12.00 på fredagen før. Ta direkte kontakt med 
din lærer, eller send en sms om læreren ikke svarer. Meldinger på facebook eller andre sosiale plattformer gjelder 
ikke, de sjekkes ikke daglig. 
 

Obligatoriske kurs som sikkerhetskurs på bane, og sikkerhetskurs på vei (glattkjøring og langkjøring) må 
avbestilles senest kl 12.00 tre virkedager før kurset skal starte. Dersom man ikke overholder fristen må alle avtaler 
betales i sin helhet. Dette gjelder også førerprøven/oppkjøringen. Se mer info på vår hjemmeside (elevinfo)  

Ved akutt sykdom før kjøretimer/kurs må legeattest fremvises. Da gir vi 50% avslag på avtalt pris. Legeattesten 
må være sendt til oss innen 7 dager fra fraværet.  

Blir din lærer syk skal du som elev få informasjon snarest mulig, og helst før klokken 12 dagen før.  

Du kan bestille kjøretimer 90 dager frem i tid. I kommentarfeltet ved timebestilling skriver du inn ønsket 
oppmøtested. Planlegge timer frem i tid, da får du kjøretimer når du ønsker, og tid/dato som passer. 

Ved for sent fremmøte gjelder gjensidig plikt til å vente i 20 min. Kontakt din lærer dersom du er i tvil om avtalen 
og om oppmøtestedet. Obs, ved avreise til Sikkerhetskurs på bane(glattkjøring) må det møtes presis. Det er  ikke 
mulighet å vente over avtalt tid. Det er fordi vi skal rekke en oppsatt tidsplan ved NAFs øvingsbaner. Møt derfor i 
god tid. 

For våre priser se vår hjemmeside 

Jeg har lest og forstått avtalen med Bærum trafikkskole, samt lest elevinfo på Bærumtrafikkskole.no 

____________________ 

Elevens for-etternavn 

Da vi fakturerer kjøreopplæringen må vi ha underskrift av foresatte for de av våre elever som er under 18 år. 

____________________ 

Foresattes for-etternavn 

Sted:______________ dato:_______________ 

Signatur 

___________________ 

 


