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Generelt unntak fra trafikkopplæringens § 9-16
Det er i trafikkopplæringsforskriftens § 9-16 en begrensning i antallet elever som en lærer
kan undervise samtidig ved innledningen av sikkerhetskurs på veg.
Etter en henvendelse fra trafikkopplæringsbransjen om å utvide antallet elever ved
innledningen av kurset, har vi gjort en vurdering av om denne begrensingen skal
opprettholdes. Vår vurdering er at det ved å åpne for at flere kan undervises samtidig, legger
til rette for at elevenes egne synspunkter og oppfatninger i stor grad kan påvirkes av
medelever. Ved god tilrettelegging vil det kunne være et godt bidrag til refleksjoner som får
varig betydning for en trafikksikker adferd. Det er også viktig at våre forskrifter legger til
rette for at det kan skje en god utvikling i trafikkopplæringen, og at vi ikke begrenser for et
mangfold med god føreropplæring. Det å åpne for at flere elever kan undervises samtidig
vurderer vi til et gode for både trafikkskolene og elevene, og velger derfor et generelt unntak
fra forskriften før en forskriftsendring kan gjennomføres.
Vegdirektoratet gjør med dette et generelt unntak fra trafikkopplæringsforskriftens § 9-16,
med hjemmel i samme forskrifts § 31-4.
Unntaket gjelder antall elever som kan undervises samtidig ved innledning av sikkerhetskurs
på veg klasse A. Vi åpner for at innledningen kan gjennomføres med inntil 16 elever, likt
som oppsummeringen.
Dette vedtaket er gjeldene inntil forskriftsendringen blir gjennomført.
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