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Här följer mycket fakta som kan vara bra att kunna hitta till då du är elev på Rosa Kortet 
Trafikskola. Se dokumentet som något som du kan gå tillbaka till om det är något som du 
undrar över. I första hand kan du såklart alltid fråga din trafiklärare eller någon av våra 
kontorister.  
 
Rosa Kortet Trafikskola AB (556965-6936) är anslutna till, och GULDMEDLEMMAR hos, 
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Det betyder att vi bland annat lever upp till krav när det 
gäller kollektivavtal, modern pedagogik, stabil ekonomi, miljöarbete samt nöjda kunder.


Vi som arbetar på Rosa Kortet. 
På vår hemsida (Under ”om oss”) hittar du en slide med bilder på oss som arbetar på Rosa 
Kortet samt vad vi arbetar med. Rosa Kortet är ett bolag i tillväxt och vi har sedan starten 2014 
vuxit och blivit fler och fler i personalen. 
 
Alla i vår personal är viktig för företaget och för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. Här 
kommer några av de rollerna du kanske stöter på först - eller inte alls hinner med att träffa. 
 
Alexandra Larsson - Ägare och VD. Alexandras roll I bolaget ska vara att sköta företaget. Det 
händer dock att ni träffar henne på en kurs eller trafiklektion. Hon är utbildad trafiklärare sedan 
2007.  
 
Markus Åberg - Styrelseledamot, Fordonsansvarig och Halkbane-ansvarig. Markus kommer ni 
alla träffa då ni åker på halkbanan. Han ansvarar för alla resor dit samt för det administrativa för 
mopedutbildningen.


Lotta  - Receptionist i Borlänge, Lotta sköter allt administrativt mellan er och lärarna. Det är 
Lotta som tar hand om telefon, mejl och kunder på skolan. 
 
Företagets ledningsgrupp består av: Alexandra Larsson (VD), Sofia Wåhlstrand (trafiklärare & 
trafikskolechef) och Emelie Lööf (utbildningsledare). 
 
Våra trafiklärare har olika behörigheter och utbildar även på olika språk. Vi kan utbilda på 
Svenska, Engelska och Thai.


Lektioner. 
Våra trafiklektioner ligger som grund mellan 07.15 och 17.00 måndag - torsdag. 07.15 - 12-15 
på fredagar. 

 
Säkerhetskontrolls-lektioner (personbil) sker i grupp och ligger eftermiddagar. De här lektionerna 
är 65 minuter så du får i lugn och ro gå igenom bilen och lära dig alla kontroller.  
 
Teoriforum är grupplektioner där vi går igenom den teoretiska delen av körkortsutbildningen. De 
här lektionerna är lite varierande mellan 20-45 minuter och sker idag digitalt via Zoom. Du 
anmäler dig genom att boka din plats på elevcentralen. Teoriforum kan ha olika tider/dagar 
beroende på terminen. 
 
Riskettan planerar vi oftast till förmiddagar, torsdagar i Leksand och fredagar i Borlänge.


Introduktionsutbildningar planerar vi kvällstid med start klockan 17.00. De här utbildningarna 
bokas och betalas via e-handeln.


Trafiklektioner i mörker, olika väglag och väder sker när naturen bjuder oss på de möjligheterna. 
Lektion med släpvagn är inget vi gör under utbildningen för personbil - önskar du något av 
dessa moment specifikt så säg till! Detta är dock inget obligatorium utan kan även läsas in 
genom teoristudier. 
 
Aktuell prislista hittar ni på hemsidan under varje behörighet. I Leksand kan man bara betala 
med swish. I Borlänge med kort eller swish. Det går också bra att göra en överföring via plusgiro 
eller bankgiro, fråga oss då om nummer.




När din utbildning startar: 
Din första bokning kallar vi för planeringslektion, det innebär att du och din trafiklärare kommer 
att gå igenom dina förkunskaper, förväntningar och planering. Här kommer du få en första 
inblick i hur din utbildning kommer att se ut samt vad den kommer att kosta.  
 
Du kan löpande se dina lektioner, dina läxor/förberedelse, din planering och din ekonomi via 
elevcentralen.se eller appen Körkort Nu. Läraren skriver anteckningar på det ni pratar om/
bestämmer. 
 
När vi inte har en pandemi så förespråkar vi att handledaren åker med i baksätet så mycket och 
ofta hen kan. Det är bara klokt för inlärningen och arbetet hemma. Vi kommer, så snart 
pandemin är över, att fortsätta rekommendera medåk.

 
Alkoholpolicy. 
Vår hela alkoholpolicy hittar du i våra receptioner.


Före varje trafiklektioner behöver du som elev göra ett utandningstest för att visa att du är 
nykter. Vi har alkoholmätare på båda trafikskolorna och testet görs innan ni går ut till 
trafiklektionen. Skulle en elev blåsa rött, så görs ett nytt försök. Är det också rött kommer vi 
fråga hur det är med eleven och samtidigt avboka lektionen, den kommer att debiteras.  
- Pausat under pandemin för minskad smittrisk -  
 
Läraren har också rätt att avboka en lektion om läraren anser att eleven är för trött för att 
genomföra lektionen.


STR praxis om ersättning oh återbetalaning. 
På STRs hemsidan hittar du all information vad gäller ersättning och återbetalning. En 
trafiklektion ska således avbokas senast vardagen före klockan 13.00 för att inte bli debiterad.  
 
Sjukanmälan kan alltid göras och då blir man inte skyldig att betala. Sjukanmäl dig lättast genom 
ett sms till någon av våra mobiltelefoner (nummer längst ner här och på hemsidan). 


STRs reklamationsnämnd.  
Är du missnöjd med något under din utbildning är det otroligt viktigt att du berättar för oss om 
det. Vi vill hjälpa dig till ditt körkort - det är vårt uppdrag - men om vi inte får veta kan vi inte 
heller ändra och anpassa så du får den utbildningen du önskar. En god kommunikation är 
otroligt viktigt. 
 
Om du känner att en oberoende part behöver se över något ärende så har STR en 
reklamationsnämnd som du kan anmäla ärendet till. Mer information hittar du på str.se. 
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till  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Tunagatan 20, Borlänge 
0243 - 12100 

info@rosakortettrafikskola.se 
 
 

Norsgatan 17 A, Leksand 
070 - 75 33 900 

leksand@rosakortettrafikskola.se 
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