Markmiðið með góðu ökunámi er að gera þig
að góðum ökumanni. Góður ökumaður er sá
sem ekur af öryggi og ábyrgðartilfinningu. Bæði
skiptir hér máli öryggi þitt og annarra. Við þurfum
alltaf að læra að bregðast við nýjum aðstæðum.
Í ökunáminu leggur þú grunninn að áframhaldandi
námi og velgengni í umferðinni og því er mikilvægt
að þú vandir þig frá upphafi. Þú ert að fjárfesta
í þínu eigin öryggi.

Hvenær get ég byrjað?
Þú getur byrjað að læra á bíl þegar þú ert 16
ára, en að sjálfsögðu ræður miklu áhugi þinn og
persónulegar aðstæður. Skynsamlegt er að ætla
sér góðan tíma í ökunámið því að tímaskortur og
akstur fara illa saman. Þú byrjar á því að sækja
um námsheimild til sýslumanns.

Hvað geri ég svo?
Eitt mikilvægasta skrefið í ökunáminu er að
velja sér ökukennara og ökuskóla. Veldu þér
ökukennara sem þú treystir og finnur að þú
átt auðvelt með að læra af.

Ökunám

Ökupróf

Að hverju á ég að spyrja ökukennarann?

Hvað er gert á bóklegu námskeiði í ökuskóla?

Hvar og hvenær panta ég ökupróf?

Þar er farið yfir grundvallaratriði er snerta skilning á umferðinni, helstu
umferðarreglur, umferðarmerki, umferðarsálfræði o.fl. Þetta eru 25
kennslustundir að lágmarki og er þeim skipt í þrjá hluta; Ö1 sem er
tekinn í upphafi ökunáms og fyrir æfingaakstur, Ö2 sem er tekinn um
miðbik ökunáms og eftir æfingaakstur og Ö3 sem er tekinn í ökugerði
undir lok ökunáms.

Þegar þú hefur lokið tilskildu námi og fullnægt öðrum kröfum er sótt um
próf í samráði við ökukennarann.

Hvernig og hvenær hann kenni.
Hvers konar kennsluáætlun hann fylgi.
Hvaða bækur og námsgögn séu notuð.
Hvernig bíl hann kenni á.
Hvaða ökuskóla hann mæli með.
Hvenær best er að fara í ökugerði.
Hvað kennslutíminn sé langur, hvað hann kosti
og hvaða greiðslukjör séu í boði.

EKKI spyrja
hvað þú komist af með fáa tíma – heiðarlegt svar við því er ekki til
fyrr en hann er byrjaður að kenna þér.

Hvað er ökunámsbók?
Ökunámsbók er samskiptabók og upplýsingabók allra sem koma að ökunámi.
Við upphaf kennslu færðu afhenta ökunámsbók. Hún sýnir námsferil þinn frá
upphafi þar til þú hefur staðist ökupróf. Í bókina er líka skráð umsókn og leyfi
til æfingaaksturs með leiðbeinanda.

Hvað þarf ég að taka marga ökutíma?
Það er afar mismunandi en algengur tímafjöldi er á bilinu 19–24 tímar.
Námskráin segir að fjöldi kennslustunda í verklegu námi skulu að jafnaði
vera 17-25, þar af fara tvær þeirra fram í ökugerði.

Hvað er leiðbeinendaþjálfun eða æfingaakstur?
Það er valfrjáls viðbótarþjálfun umfram þá kennslu sem þú færð
hjá ökukennara. Þú þarft að sækja fyrsta hluta bóklegs náms og fá
nauðsynlegan undirbúning í akstri hjá ökukennara. Ökukennari aðstoðar
leiðbeinanda við að skipuleggja æfingaakstur og það er æskilegt að
ökukennarinn fylgist með hvernig gengur hjá ykkur á æfingatímabilinu.
Eftir æfingaakstur tekur ökukennarinn aftur við og undirbýr þig fyrir
ökuprófið. Æfingaleyfi er gefið út af sýslumanni og er skráð í ökunámsbók.

Hvað er gert í ökugerði?
Í ökugerði er sérstakt svæði þar sem þú kynnist hvernig er að missa vald
á bíl eins og t.d. í hálku og hvernig hraði og veggrip hefur áhrif á stjórn
hans. Einnig færðu að reyna hvernig öryggisbelti virka í bíl sem veltur,
við árekstur á litlum hraða o.fl.

Hvað er akstursmat?
Akstursmat er sérhæfð kennslustund með ökukennara sem tekin er áður
en þú færð fullnaðarskírteini. Markmið akstursmats er að þú gerir þér
betur grein fyrir raunverulegri getu þinni í umferðinni svo þú gerir ekki
óþarfa mistök.

Hvernig fer ökuprófið fram?
Prófið skiptist í þrjá hluta: Krossapróf sem er um efni sem þú hefur lært
í ökuskóla og hjá ökukennara. Munnlegt próf sem er tekið í bílnum áður en
aksturspróf hefst. Spurt er um atriði sem varða öryggisbúnað og viðhald
bílsins. Aksturspróf þar sem ákveðin prófleið er ekin og prófdómari metur
frammistöðu þína. Niðurstöðu úr prófi færð þú strax í lok þess.

Hvað ef ég er lesblind(ur) eða á við aðra erfiðleika
að stríða?
Best er að ræða slík mál við ökukennarann og hann pantar þá próf sem
tekur mið af því vandamáli sem þú átt við að glíma.

Hvaða máli skiptir ökuprófið?
Ökuréttindin sem þú hefur verið að búa þig undir að fá skipta þig örugglega
miklu máli. Þú færð ákveðið frelsi en því fylgir um leið mikil ábyrgð sem
þú þarft að standa undir. Hvernig fer í framhaldinu er undir þér komið.
Miklu máli skiptir að þú farir eftir því sem þér hefur verið kennt. Þannig
fylgir akstrinum sem mest öryggi og sem minnst hætta bæði fyrir þig
sem og aðra í umferðinni.

2000 eða sendu fyrirspurn á tölvupóstfangið okuprof@
us.is ef þig langar að vita eitthvað meira um ökunám eða
ökupróf.
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Ökuskírteini

Hvað gildir ökuskírteinið lengi?
Fyrsta ökuskírteinið kallast bráðabirgðaskírteini og gildir aðeins í þrjú ár því þú ert
enn að læra. Þú getur sótt um fullnaðarskírteini þegar þú hefur verið punktalaus
í 12 mánuði og farið í akstursmat hjá ökukennara. Ef þú sækir um endurnýjun
ökuskírteinis og liðin eru meira en tvö ár frá því það féll úr gildi þarft þú að fara
í ökupróf að nýju.

Hvaða ökutækjum má aka með almenn ökuréttindi?
Þú mátt aka bifreið sem gerð er fyrir 8 farþega eða færri auk ökumanns og er
ekki meira en 3.500 kg að leyfðri heildarþyngd. Við þessa bifreið má tengja eftirvagn
sem er ekki meira en 750 kg að leyfðri heildarþyngd. Eftirvagninn má þó vera þyngri,
en þá má samanlögð leyfð heidarþyngd bifreiðar og eftirvagns ekki vera meiri en
3.500 kg. Þú mátt einnig aka léttu bifhjóli og bifhjóli á þremur eða fleiri hjólum.
Þú þarft þó að vera orðinn 21 árs til að mega aka þríhjóla bifhjóli ef það er aflmeira
en 15 kW. Einnig máttu aka torfærutækjum, dráttarvélum og vinnuvélum.

Hvað gerist ef ég brýt af mér í umferðinni?
Með bráðabirgðaskírteini færðu leyfi til að aka bíl án þess að hafa einhvern þér
við hlið til að fylgjast með og leiðbeina þér. Þú ert enn í ökunámi og útskrifast
ekki fyrr en þú færð fullnaðarskírteini. Ef þú brýtur þannig af þér að þú færð 4
refsipunkta í ökuferilsskrá ferðu í akstursbann sem gildir þangað til að þú hefur
sótt sérstakt námskeið og endurtekið ökuprófið. Sama gildir ef þú færð sviptingu
vegna hraðabrots eða aksturs undir áhrifum áfengis eða vímuefna. Þú færð
ökuskírteinið ekki aftur fyrr en sviptingatíminn er liðinn og þú hefur lokið námskeiðinu
og endurtekið ökuprófið. Litið er svo á að hluti af upphaflegu ökunámi hafi ekki skilað
tilætluðum árangri og þarf því að endurtaka hluta þess áður en ökuréttindi eru
fengin á ný. Ef svo ólíklega vill til að brot eru endurtekin, svo varði sviptingu, gilda
almennar reglur.

Við hvetjum þig til að kynna þér hvernig best er að stunda
ökunámið. Bílprófið felur í sér mikla ábyrgð og er ekki sjálfgefinn
hlutur. Nýliðar í umferð eru í meiri hættu í umferðinni en reyndir
ökumenn en með árangursríku ökunámi er unnt að draga úr þeirri
hættu. Gott ökunám þar sem ökukennari, ökuskóli, ökugerði,
foreldrar og aðrir velunnarar stilla saman strengi sína er ódýrasta
fjárfestingin í umferðaröryggi sem völ er á. Þér er alltaf velkomið
að hafa samband við okkur hjá Umferðarstofu til að fá upplýsingar
um ökukennslu, ökupróf og allt það sem stuðlar að öruggum akstri.
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