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La elever ta lappen!
Se for deg at du snart er 18 år. Du har øvelseskjørt mye og gleder deg til å ta lappen.
Kjørelæreren din prøver sitt beste for å skaffe deg en time til oppkjøring rundt bursdagen din.
Så får du får en melding av Statens Vegvesen. Du har fått time til oppkjøring, men det er midt
i skolehverdagen. Du logger inn på fraværsoversikten, og det store smilet ditt faller med en
gang. Oppkjøringstiden er i et fag du snart har 10% fravær i. Med en tåre eller to, ser du deg
nødt til å sende en melding til kjørelæreren din om at han må avbestille timen.

Mange elever i den videregående skolen vil på et tidspunkt ta førerprøven. Sikkerhetskurs på
vei og bane, trinn 3 og 4 av kjøreopplæringen er unntak fra fraværsgrensa og eleven får gyldig
fravær for disse kursene (udir.no). Allikevel er ikke selve førerprøven gyldig fravær.

Det er ofte lange køer for å få tatt en førerprøve. Når det først åpner seg opp prøvetider er det
første mann til mølla for å sikre seg en prøve. Kjørelærere tar da ikke hensyn til elevens
skolehverdag og de fleste ender opp med en tid som hindrer eleven fra å dra på skolen. Om
eleven da har et høyt fravær i faget må eleven vente enda lenger for å få en sjanse til å ta
lappen. Det er i tillegg veldig få oppkjøringstider utenom skolehverdagen om man ser bort ifra
ferier. Det blir da et spørsmål for eleven om man skal prioritere skole eller sjansen til å ta
lappen.

Lappen er noe mange ungdommer lenge har gledet seg til å få. Det koster en del penger, det er
lang ventetid og krever mye tid og forberedelser. Når det allerede er så krevende fra før av,
bør vi ikke gjøre det enda mer krevende ved at elevene må tenke på fraværet i tillegg. De
obligatoriske sikkerhetskursene regnes allerede som gyldig fravær, da er det veldig rart at
oppkjøring ikke også regnes som det!

Oslo Unge Høyre vil:
•

Gi elever dokumentert fravær for oppkjøring, inkludert transport til og fra førerprøven.
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