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Beskrivning
Författare: .
Lättlästa Körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt utan
att faktainnehållet urholkats för mycket. Vi rekommenderar att man använder boken i en
lärarledd undervisning.
Boken kan naturligtvis läsas av alla men den vänder sig framförallt till den som har
inlärningssvårigheter samt till den som av olika anledningar har språksvårigheter.
Boken används även i trafikundervisning för invandrare och andra grupper med begränsade
kunskaper i svenska språket.
Nu finns följande avsnitt i Lättlästa Körkortsboken samt i det Lättlästa Teorihäftet:
* Inledning
* Bilen (mom 6)
* Människan
* Miljön
* Mindre samhälle (mom 7 och 8)
* Mindre landsväg (mom 9)
* Stad (mom 10)
* Landsväg (mom 11)
* Högfartsväg (mom 12)
* Mörker (mom 13)
* Halt väglag (mom 14)
Många texter är omarbetade eller helt nya och detsamma gäller bilderna.
I boken föreslår vi att man förutom det Lättlästa Teorihäftet arbetar med de tre arbetsböckerna
Första, Andra och Tredje Körhäftet. Då får eleven även teorin till de första fem momenten
med grundläggande körövningar.

Annan Information
Stora Paketet:Teoripaket,risk1&2, 10 st 40 min lektioner,,lån bil körprov ord pris 11.050 kr,
10100kr. Individanpassad teori 60 min, 350 kr. lästest för muntligt prov ca 60 min, 300 kr.
Risk 1: oblgatorisk teori om riskbeteenden 3 tim exl raster, 700 kr. Riskpaket: risk 1& risk 2,
2800 kr. Lättlästa körkortsboken, inkl. CD-skiva och.
28 aug 2015 . Man kan även köpa körkortsboken lättläst vilket är fantastiskt bra och den vill
jag ha, se bild nedan, men tyvärr är den ganska dyr. Det går framåt med allting och det är så
bra. Finns ju även lättlästa nyhetstidningar också vilket behövs för en vanlig tidning är ganska
svår att förstå när man har svårt att läsa.
Bokcirkel - Lättlästa körkortsboken. Tillsammans läser vi körkortsboken och hjälper varandra
med ord och uttryck. Du får låna Lättlästa körkortsboken under den tid du är med i gruppen.
Självklart blir det fika! Varje tisdag mellan kl. 16.30-17.45. OBS! Föranmälan. Start: Tisdagen
26/9. Slut: Tisdagen 14/11. Plats: Tomelilla.
Teorimaterial. Körkortsboken, 325:- Studiehäfte, 175:- BE-boken med kontrollfrågor, 275:MC-boken, 275:- Traktorboken, 260:- Lättlästa Körkortsboken med CD, 330:- Lättlästa
Teorihäfte, 75:- Engelska Körkortsboken, körhäfte, teorihäfte, 650:- Engelska Körkortsboken,
500:- Engelska Körhäfte, 150:- Engelska Teorihäfte
18 mar 2016 . Består av: Lättlästa Körkortsboken, 12:e utgåvan. CD-skiva med Lättlästa
Körkortsboken inläst. EU-moped Lärobok för moped klass I-utbildning, 7:e utgåvan.
Vägmärkesförteckning, 6:e utgåvan. Vägmärkestest, 6:e utgåvan. Vägmärken &
vägmarkeringar, 6:e utgåvan. Blå plastmapp för förvaring medföljer.
370 SEK Info Köp. Antal. Bok Trafikens grunder. Bok Trafikens grunder. 400 SEK Info Köp.
Antal. Körkortsboken Körkortsboken. 400 SEK Info Köp. Antal. Lättlästa körkortsboken.
Lättlästa körkortsboken. 400 SEK Info Köp. Antal. Riskettan boken. Riskettan boken. 150
SEK Info Köp. Antal. Handledarboken Handledarboken.
Övrigt material. Övrigt som finns att köpa här på trafikskolan är: • Lättlästa körkortsboken
med ljud • Trafikens grunder med ljud • Road Quiz med körkortsfrågor med ljud.
Körkortsboken, 295 kr. Lättlästa Körkortsboken, 295:- Ljudstöd Körkortsboken, 195kr.
Körhäftet, 75 kr. Körhäfte 1,2,3 á 100:- (Körhäfte med mer fördjupning, bra vid
övningskörning hemma) Körkortsboken är den teoribok som eleven använder för att kunna
fördjupa sig i områdena Trafikregler, Trafiksäkerhet, Fordonet, Miljö.
Vi på Mattias Trafikskola tycker att en kombination av praktisk och teoretisk utbildning är en
självklarhet för att bli en säker förare. Hos många människor behöver vi en teoretisk
förklaring för att förstå hur det praktiska fungerar. Därför arrangerar vi teorikurser som leds
av en lärare, kurserna är uppdelade i sju olika.
Körkortsboken är framför allt en lärobok för den som ska ta ett B-körkort. Den innehåller den

grundläggande "körkortsteorin" samt den speciella fordonsteorin för .
Körkortsboken Engelska Körkortsboken på engelska. 650:- Köpknapp. Lättlästa
körkortsboken. Lättlästa körkortsboken. 500:- Köpknapp. DVD lättlästa körkortsboken.
Ljudstöd till lättlästa körkortsboken. 155:- Köpknapp. Datatester Obegränsat antal datatester
via Internet under en 6 månaders period från inköpsdatum. 600:Till dig som är NY i Sverige. På biblioteket finns böcker och annat som kan vara till hjälp för
dig som vill lära dig svenska. Vi har också böcker på flera olika språk. Vill du läsa tidningar
på olika språk har vi databasen PressReader där du kan läsa tidningar och tidskrifter på
internet.
Paket 1, Lättläst körkortsbok. innehåller följande: Lättlästa Körkortsboken vänder sig
framförallt till den som ska ta B-körkort. Boken är skriven med ett enkelt språk och med så
lite text som möjligt utan att faktainnehållet urholkats för mycket. Boken innehåller månaga
berättande bilder. PRIS: 400 SEK ANTAL: Tillbaka.
Beskrivning. Lättlästa Körkortsboken vänder sig framförallt till den som ska ta B-körkort, men
den kan även användas som grundbok för de andra behörigheterna. Paketet innehåller även
körhäftet, vägmärkesförteckning, vägmärken + vägmarkeringar och vägmärkestest. Webpris:
755:- Butikspris: 770:-.
Behörighet A, B, BE och traktor kan få teoriprovet med förlängd tid, muntligt på svenska samt
muntligt med tolk på annat språk. För behörighet C, CE, D och DE kan man ansöka om prov
med förlängd tid eller muntligt prov. Hjälpmedel på skolan. I stället för den vanliga
körkortsboken finns “Lättlästa körkortsboken” och.
På alla bibliotek i Järfälla finns en Ny i Sverige-hylla med språkkurser i svenska och lättlästa
böcker på svenska. Visning av biblioteket. Alla SFI-grupper är välkomna till Jakobsbergs
bibliotek för en visning av biblioteket och våra tjänster. Kontakta oss först! Böcker på flera
språk. Biblioteken i Järfälla har böcker på över 20.
Tänker du ta körkort och tycker att det är jobbigt att läsa? Då är ljudskivan till Lättlästa
körkortsboken perfekt för dig!
Lättlästa körkortsboken med lättläst studiehäfte (teori); Trafikens grunder med ljudbok;
Elevcentralen premium. I samband med inskrivning berätta om du har dessa önskemål.
Behöver du ansöka om förläng tid eller muntligt prov när du ska skriva ditt teoriprov på
trafikverket, så kan vi hjälpa dig med vad som ska bifogas i.
Lättlästa körkortsboken med CD av : Lättlästa Körkortsboken vänder sig framförallt till den
som ska ta B-körkort, men den kan även användas som grundbok för de andra
behörigheterna. Då kompletteras den med en lärobok för respektive behörighet, t ex MCboken för A-körkort och Tungboken för C-körkort.Lättlästa.
Muntlig Teori, Övriga priser. Inskrivningsavgift, 0:- Webbtester per/st, 10:- Muntlig teori 60
min, 650:- Syntest, 100:- Förköp 10 x 60 min, 6300:- Trafikens Grunder, 325:- Läshjälp,
Lättlästa körkortsboken, 325:- Läshjälp TK 60 min, 550:- Körkortsbok Engelska, 400:- Förköp
10 x 60 min, 5300:- Ljudstöd till körkortsböcker, 225:-.
BIL Teori inkl material 1 600 kr Gäller 1 år. - Trafikens Grunder/Lättlästa Körkortsboken Köra Bil (körbok) - Web-tester - .
Antal. Teorihäfte till KK-boken. Teorihäfte till KK-boken. 60 SEK Info Köp. Antal. Bokpaket
Bokpaket. 450 SEK Info Köp. Antal. Lättlästa Körkortsboken Lättlästa Körkortsboken. 300
SEK Info Köp. Antal. Lättlästa Teorihäftet Lättlästa Teorihäftet. 50 SEK Info Köp. Antal.
Distanskoder - internet. Distanskoder - internet. 200 SEK
Körkortsboken, 400:- Körkortsboken på Engelska, 600:- Körhäfte på engelska, 200:- B-paket
på engelska, 800:- Lättlästa körkortsboken, 400:- Ljudskiva, 200:- Studiehäfte, 250:- Körhäftet,
150:- Lättlästa teorihäftet, 100:- Vägmärkesfört och -test, 50:- Vägmärken och -markeringar,

50:- Dataprov B (Internet+Trafikskola), 850:-.
11 sep 2017 . . under tio torsdagar mellan klockan 17.30 och 20 på Sävjabiblioteket och startar
14 september. Alla deltagare får den lättlästa körkortsboken i present. På Gottsundabiblioteket
kommer kursen hållas till på tisdagar klockan 16.30–19 med start 12 september. Nyheter
Taggar: KörkortsteoriSävjabiblioteket.
Det lättlästa teorihäftet hör ihop med den lättlästa körkortsboken. Här finns några frågor och
arbetsuppgifter som är knutna till de olika avsnitten i läroboken. Vid varje avsnitt i teorihäftet
får man veta vilka sidor i läroboken man bör läsa och vid varje fråga och arbetsuppgift finns
en hänvisning till den sida där man kan hitta rätt.
Trafikens grunder, 310:- Köra bil. 115:- Vägmärkeshäftet, 25:- Driving License Book. 460:Körkortsboken B med ljud-CD, 410:- Lättlästa Körkortsboken B, 360:- Taxiboken + häfte,
440:- BE-boken, 200:- BE-bokpaket; (BE-boken samt häfte & Körkortsboken B), 450:- MCboken, 220:- Övningskörningsskylt sugpropp, 40:-.
Antal. Lättlästa Körkortsboken Ljud Lättlästa Körkortsboken Ljud. 195 SEK Info Köp. Antal.
BE-boken. BE-boken. 303 SEK Info Köp. Antal. Traktorboken Traktorboken. 284 SEK Info
Köp. Antal. Bokpaket B, Engelska Bokpaket B, Engelska. 795 SEK Info Köp. Antal.
Körkortsboken, Engelska Körkortsboken, Engelska. 599 SEK
Körkortsbok Trafikens grunder (paket) 800 kr. Körkortsbok Trafikens Grunder 550 kr.
Körkortsbok (på Arabiska/Turkiska/Spanska) 600 kr. Körkortsbok på Engelska (paket) 750
kr. Lättlästa körkortsboken med ljud (paket) 600 kr. Teoripaket för dyslexi - Läs mer 3 500 kr.
I utbildningen ingår lättlästa körkortsboken med ljud,.
Vi satsar alltid på det bästa och lägsta priset i Malmö för dig som ska ta körkort. Se vår
prislista. Jämför gärna med andra körskolor i Malmö.
Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker,
punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller
beställa böcker. Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips.
Tillsammans läser vi körkortsboken och hjälper varandra med ord och uttryck. OBS!
Föranmälan!
Select an option. 0 items were successfully added to Your cart. Your cart. Ljud till Lättlästa
Körkortsboken. Ljudet levereras i Daisy format på CD skiva. Secure Payments by. Bank.
Classes Trafikskola. Hyttgatan 15. 811 30 Sandviken. 026 - 25 99 00.
info@classestrafikskola.se. Copyright @ All Rights Reserved.
(teorikurs, inloggningsuppgifter till elevcentralen, obegränsat med teoritest på trafikskolan och
hemma) Körlektion 35 minuter 380:- Mörkerkörning 400:- Riskettan 800:- Halkbana 1800:Hyra av bil till uppkörning 700:- Körkortsbok 300:- Lättlästa körkortsboken 300:- Ljudstöd
(körkortsbok/Lättlästa körkortsboken) 200:Scopri Lättlästa körkortsboken med CD di : spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini
a partire da 29€ spediti da Amazon.
Boken kan naturligtvis användas av alla men den vänder sig framförallt till dig som av olika
anledningar har språksvårigheter. Texten har korta rader och radbrytningar som ska underlätta
läsningen och levereras tillsammans med Teori- och Körhäfte samt vägmärke- och
vägmarkeringshäfte. Lättlästa Körkortsboken är även.
sitter här och skall beställa körkortsboken. Men vet inte om jag skall ta den vanliga eller
lättlästa versionenen med.
Körkortsböcker / Driving licence books. 18. Previous. 478245. Omslagsbild · Khūmư sōp
baikhapkhī phāsā thai. Av: Anderström, Ontira Jantaduang. Utgivningsår: 2013 . Swedish road
signs. Utgivningsår: 2015. Språk: Engelska. 498012. Omslagsbild. Lättlästa körkortsboken.
Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. 534533.

Vi kan erbjuda dig lättlästa körkortsboken som är inläst på CD skiva, med tillhörande
teorihäfte för 480kr. Du kan få alla teorifrågor med ljudstöd, både här på trafikskolan och via
Elevcentralen hemma, utan extra kostnad. Du är alltid välkommen att gå på våra lärarledda
teorilektioner på Söndagar KL 17:00. Du får självklart.
Körkortsboken Körkortsboken. 315 SEK Info Köp. Antal. Körhäfte Körhäfte. 105 SEK Info
Köp. Antal. Lättlästa körkortsboken. Lättlästa körkortsboken. 350 SEK Info Köp. Antal.
Trafikens grunder. Trafikens grunder. 375 SEK Info Köp. Antal. Bokpkt på engelska. Bokpkt
på engelska. 700 SEK Info Köp. Antal. Köra bil. Köra bil.
20-pack körlektioner, 10500:- Litteratur. Körkortsboken inklusive häftet Vägmärken &
Vägmarkeringar, 425:- Körkortsboken på cd-skiva (Daisy format), 550:- Körhäftet
(sammanfattar körhäfte 1,2,3), 175:- Vägmärken & Vägmarkeringar, 75:- Lättlästa
körkortsboken, 425:- Körhäfte 1,2,3 (mer grundliga, mer bilder än körhäftet).
11 sep 2017 . De 15 platserna är redan fyllda, och tolv personer står på reservlistan. Kursen
äger rum tio torsdagar 17.30–20.00 på Sävjabiblioteket med start 14 september. Alla deltagare
får den lättlästa körkortsboken i present. Även Gottsundabiblioteket ger kursen på tisdagar
16.30–19.00 med start 12 september.
Medförfattare Killander, Ylva; SAB Pradc-c; Upplaga 5; Utgiven 2004; Antal sidor 207; Storlek
24 cm; Förlag Sveriges trafikskolors riksförb. (STR); Stad Landskrona. Har du denna bok?
Annonsera ut den till försäljning här! Annonsera. 0,00 0,00 0.
390:- Utvärdering av dyslexi inklusive ett intyg. 500:- Körkortsboken/ Du&Jag i trafiken. 500:Körkortsbok (på Arabiska). 500:- Körkortsboken (På Turkiska). 500:- Körkortsbok (på
engelska). 500:- Körkortsbok (på spanska). 500:- Körkortsbok med ljud. 450:Landsvägkörning 4x40 min. 1200:- Lättlästa körkortsboken med ljud.
Köp billiga böcker inom lättlästa körkortsboken hos Adlibris.
367 SEK Info Köp. Antal. Paket 2 Lättlästa Körkortsboke Paket 2 Lättlästa Körkortsboke. 535
SEK Info Köp. Antal. Lättlästa Körkortsboken Lättlästa Körkortsboken. 343 SEK Info Köp.
Antal. Lättlästa Teorihäftet Lättlästa Teorihäftet. 68 SEK Info Köp. Antal. Ljud, Lättlästa
Körkortsb. 19. Ljud, Lättlästa Körkortsb. 19. 200 SEK
Lättlästa körkortsboken, 400:- Lättlästa teorihäftet, 100:- Taxi teori, 2 000:- Taxi koder, 500:Taxi CD skiva, 700:- Teoribok (Arabiska, Spanska, Persiska, Kurdiska, Engelska), 400:Arabisk teorikurs, 2 000:- Pärmar/datorer (Arabiska, Spanska, Persiska, Kurdiska, Engelska,
Bosniska), 1 000:- Körlektion MC 60 min, 1 000:-.
Prislista för dyslexi. Lättlästa körkortsböcker med ljud, teorihäfte, datatester, två timmars
individuell teorihjälp samt val mellan teoriböcker och obegränsade dataprover eller digital
teorikurs som innehåller bok, frågor, spel, intervju och filmer.......................................2.600:Lättlästa.
Lättlästa Körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt. Den
har korta rader och radbrytningar som underlättar läsningen.
Jämför priser på Lättlästa Körkortsboken (Häftad, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av Lättlästa Körkortsboken (Häftad, 2015).
Vi använder oss även av anpassat instuderingsmaterial som lättlästa körkortsboken eller
körkortsboken med ljudskiva så att man kan lyssna på körkortsboken i sin egen dator.
Teoriproven på Trafikverket har idag hörlurar vid samtliga datorer. Du kan även göra
teoriprovet muntligt eller med förlängd tid. Vid förlängd tid har.
Antal. B Körkortsboken B Körkortsboken. 249 SEK Info Köp. Antal. B Lättlästa
Körkortsboken B Lättlästa Körkortsboken. 500 SEK Info Köp. Antal. Pluggis Pluggis. 79 SEK
Info Köp. Antal. B Paket Körhäften B Paket Körhäften. 150 SEK Info Köp. Antal. B Ljud till
Körkortsboken B Ljud till Körkortsboken. 350 SEK Info Köp. Antal.

Jämför priser på Lättlästa Körkortsboken (Häftad, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av Lättlästa Körkortsboken (Häftad, 2016).
Körkortsbok & 100-tals körkortsfrågor online: kostnadsfritt! Recensioner av trafikskolor.
KörkortSverige.se: allt för att ta körkort!
Körkortsboken Körkortsboken. 350 SEK Info Köp. Antal. Lättlästa Körkortsboken Lättlästa
Körkortsboken. 395 SEK Info Köp. Antal. Ljud, Lättlästa Körkortsboken Ljud, Lättlästa
Körkortsboken. 200 SEK Info Köp. Antal. Teoritest Teoritest. 500 SEK Info. Antal. Driving
license book - ENG Driving license book - ENG. 550 SEK
Välj format eller upplaga: Vald mediatyp: Bok (2016). Välj mediatyp. Bok (2016). Mer
information om Lättlästa körkortsboken Relaterad information. Du behöver vara inloggad
samt ha ett lånekort i Familjen Helsingborg för att reservera denna titel. Logga in för att göra
din reservation. Reservera 0 i kö.
Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Roseanna. Bok (1 st) Bok (1 st), Roseanna;
Storstil (2 st) Storstil (2 st), Roseanna; Lättläst (1 st) Lättläst (1 st), Roseanna; MP3 (1 st) MP3
(1 st), Roseanna; Ljudbok CD (2 st) Ljudbok CD (2 st), Roseanna; DAISY (1 st) DAISY (1 st),
Roseanna; E-bok (1 st) E-bok (1 st), Roseanna.
Teorilektioner (Lilla: 2 lektioner, Stora: 4 lektioner) Studiematerial + Data-teori och Data-tester
ingår i paket. Bilhyra vid uppkörning ingår (sista körlektionen sparas inför uppkörningen).
Vid engelska böcker tillkommer 200kr extra. Vid körlektioner på helger tillkommer 70:- extra
per lektion. B-KÖRKORT (MANUELL.
Paket Körkortsbok*, 550kr. Körkortsbok/ljud, 450kr. Lättlästa Körkortsboken, 270kr.
Lärobok 65+, 100kr. Kör- och teorihäfte (inbundna), 150kr. Körhäfte, 100kr. Körhäfte A, B, C
/st, 65kr. Körhäte/Automat, 40kr. Teorihäfte, 65kr. Teorihäfte/lättläst, 50kr. Pluggishäfte, 40kr.
Körkortsbok/engelska, 450kr. Körhäfte/engelska, 150kr.
Antal personer. Bok "Studiehäftet" Bok. 150 SEK Info Köp. Antal. Bokpaket Personbil
Bokpaket Personbil. 390 SEK Info Köp. Antal. Bok Vägmärken o Vägmarkeringar Bok
Vägmärken o Vägmarkeringar. 50 SEK Info Köp. Antal. Lättlästa körkortsboken. Lättlästa
körkortsboken. 270 SEK Info Köp. Antal. Bok "Körkortsboken"
Detta är Körkortsboken med ljud inläst i Daisy-format. Ljudet finns på en CD-skiva som
levereras tillsammans med Körkortsboken. Daisy-format kan köras på en dator, i en speciell
Daisy-spelare eller med hjälp av en CD-spelare som läser mp3-format. Tanken är att man ska
lyssna på ljudet och följa med i boken. För att.
Tillsammans läser vi körkortsboken och hjälper varandra med ord och uttryck. OBS!
Föranmälan!
Körkortsboken, 360. Körkortsboken inkl. CD med ljudstöd, 420. Webbtester Elevcentralen
inkl obegränsade tester, 500. Webbtester för ej inskriven elev. 600. Körhäfte (1, 2, 3) Per
styck. 80. Syntest (ingår i handledareutbildning), 80. Engelsk Körkortsbok, 490. Lättlästa
körkortsboken, inkl. Ljudstöd, 420. Extra Handledarbok.
Bok:Lättlästa körkortsboken.:2015.:18. utg. Lättlästa körkortsboken. Omslagsbild. Språk:
Svenska. Hylla: Prad. Medietyp: Bok. Upplaga: 18. utg. Förlag: Sveriges trafikskolors
riksförbund,. Omfång: 239 s. : ill. Logga in för att reservera titeln. Fler utgåvor/delar: Bok
[2014] · Bok [2014] · Bok [2016] · Bok+ljud/cd-rom [2011].
Vill du stärka dina chanser till jobb? Då behöver du kanske körkort. Passa på att vara med på
kursen på onsdagar där vi hjälper dig att läsa och förstå den Lättlästa körkortboken. I
samarbete med Erik…
Vi läser Lättlästa körkortsboken tillsammans. Du får hjälp med att förstå svåra ord och uttryck.
Vi får besök av en körskola för att kunna ställa frågor. Du får låna Lättlästa körkortsboken
under den tid du är med i gruppen. Varannan måndag fr.o.m. 16 januari t.o.m. 24 april. För

dig mellan 16 och 20 år. Föranmälan till.
Lättlästa Körkortsboken vänder sig framförallt till den som ska ta B-körkort. Boken är skriven
med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt. Den har korta rader och radbrytningar
som ska underlätta läsningen..
Lättlästa Körkortsboken + studiehäfte med ljud, 450:- Tillgång till 50 st teoritester på
trafikskolan eller via webben, 250:- Riskettanboken, 120:- Syntest för körkortstillstånd, 100:Engelska Körkortsboken (The theory book in english), 750:- OBS! Priserna gäller till och med
2017-12-31. Eventulla rabatter och erbjudande dras.
Du hittar många nya böcker med lättläst text, både romaner och faktaböcker. Du hittar också
klassiker med lättläst text. Körkortsboken är en lättläst faktabok. Ondskan av Jan Guillou och
Anne Franks dagbok på lättläst svenska är mycket populära. Lättlästa böcker. 8 SIDOR är en
nyhetstidning på lättare svenska.
https://edsbergstrafikskola.se/priser-tjanster/teorimaterial/
Jag har precis börjat läsa den lättlästa körkortsboken och finner den mycket lättare att förstå (delvis för att jag har ADHD) jag har skrivit teoriprov
3ggr och kuggat dom alla och haft 3 uppkörningar varav jag klarade den sista, så min fråga är alla ni som kuggat teoriprov hjälpte den lättlästa
körkortsboken er.
Teorihäfte till Körkortsboken Teorihäfte till Körkortsboken. 125 SEK Info Köp. Antal. Lättlästa Körkortsboken Lättlästa Körkortsboken. 295
SEK Info Köp. Antal. Teorihäfte på Engelska Teorihäfte på Engelska. 150 SEK Info Köp. Antal. Vägmärken & Vägmarkeringar Vägmärken &
Vägmarkeringar. 35 SEK Info Köp. Antal.
abfstockholm.se/event/2016/09/korkortsteori/
14 feb 2017 . Ladda ner Lättlästa Körkortsboken ipad, android Lättlästa Körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som
möjligt utan att faktainnehållet urholkats för mycket. Vi rekommenderar att man.
5 dec 2014 . Lättlästa Körkortsboken vänder sig framförallt till den som ska ta B-körkort, men den kan även användas som grundbok för de
andra behörigheterna. Då kompletteras den med en lärobok för respektive behörighet, t ex MC-boken för A-körkort och Tungboken för Ckörkort. Lättlästa Körkortsboken är skriven.
Lättlästa körkortsboken. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2013. Klassifikation: Landsvägsfordon och landsvägstrafik. Ämnesord:
Kommunikationer · Körkortsundervisning · Landsvägstrafik · Teknik · Trafikundervisning · Transportväsen · Vägtrafik. Fler ämnesord.
Körkortsboken Engelska. 520 SEK Info Köp. Antal. Driving Handbook Driving Handbook. 170 SEK Info Köp. Antal. Repetera grunderna.
Repetera grunderna. 125 SEK Info Köp. Antal. Lättlästa Körkortsbok Paket 1. Lättlästa Körkortsbok Paket 1. 600 SEK Info Köp. Antal. Ljud
Lättlästa Teorihäfte Ljud Lättlästa Teorihäfte.
7 sep 2016 . Pris: 306 kr. Häftad, 2016. Finns i lager. Köp Lättlästa Körkortsboken.
Lättlästa körkortsboken paket. 600 SEK Info Köp. Antal. Handledarboken Handledarboken. 100 SEK Info Köp. Antal. Körpaket 10+1.
Körpaket 10+1. 5500 SEK Info. Antal. Körpaket 5. Körpaket 5. 2700 SEK Info. Antal. Bokpaket Trafikens Grunder Bokpaket Trafikens
Grunder. 600 SEK Info Köp. Antal. Introduktionsutbildning
11 apr 2017 . Körkortsboken på olika språk. Körkortsboken är en av våra mest utlånade böcker. Vi lånar ut den på flera språk. Här finns en lista
över de olika versioner och språk som vi har på biblioteken i Botkyrka, när det gäller Körkortsboken. Du kan boka den du vill ha, genom att
logga in på vår webbplats med ditt.
100 Tester á 70 frågor 100 Tester á 70 frågor. 700 SEK Info. Antal. Körhäftepaket Automat Körhäftepaket Automat. 300 SEK Info Köp.
Antal. Övningskör.Skylt på taket. Övningskör.Skylt på taket. 140 SEK Info Köp. Antal. Lättlästa körkortsboken. Lättlästa körkortsboken. 350
SEK Info Köp. Antal. Traktorboken Traktorboken.
BE-bok. BE-bok. 400 SEK Info Köp. Antal. Driving Licence Book Driving Licence Book. 450 SEK Info Köp. Antal. Lättlästa körkortsboken.
Lättlästa körkortsboken. 300 SEK Info Köp. Antal. Lättlästa teorihäftet. Lättlästa teorihäftet. 150 SEK Info Köp. Antal. Körkortsboken
Körkortsboken. 300 SEK Info Köp. Antal. Pluggis Pluggis.
Körkortsboken. av Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Häftad bok. STR AB Landskrona. 17 uppl. 2009. 304 s. Häftad. 24x17cm. 600/ 1400
gram. ISBN: 9789185977652. Nära nyskick. Skyddsomslag finns i nära nyskick. Körkortsboken är framför allt en lärobok för den som ska ta ett
B-körkort. Handledareboken en.
Teori. Övningsfrågor på datorer (eller skriftliga frågor); Även med ljud för er som hellre lyssnar än läser; Utbildade lärare inom dyslexi-området.
Kursmaterial. Bokpaket, 495:- Bokpaket engelska, 595:- Lättlästa körkortsboken, 295:-, utan ljud. Mc-bok, 200:- BE-bok, 200:- Traktorbok,
160:- Vägmärkestest, 40:- Pluggis, 40:-.
Körkortsböcker. 200 kr .Säljer körkortsböcker av alla slag. •körkortsboken •vägmärken och. texten inuti alls. Har även •lättlästa körkortsboken
från 08 som kan va till viss. Körkortsboken lättlästa Östergötland Norrköping.
Om du lider av dyslexi eller har svårt att tillgodogöra dig den vanliga körkortsboken så erbjuder vi en lättläst körkortsbok till bästa pris! Lättlästa
Körkortsboken från STR är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt utan att faktainnehållet urholkats för mycket. Boken kan
naturligtvis läsas av alla men den.
Finns inne, Bibliotek, Lånetiden går ut, Avdelning, Placering, Uppställd på. Ja (1 av 1), Bagarmossens bibliotek, Vuxen, Hylla, Pradc: Lättlästa
körkortsboken, Öppettiderfor Bagarmossens bibliotek. måndag11:00 - 18:00; tisdag12:00 - 18:00; onsdag11:00 - 18:00; torsdag11:00 - 18:00;
fredag11:00 - 17:00; lördag11:00 - 15:.
Lättlästa Körkortsboken är skriven med ett enkelt språk och med så lite text som möjligt utan att faktainnehållet urholkats för mycket. Boken kan

naturligtvis läsas av alla men den vänder sig framförallt till den som har inlärningssvårigheter samt till den som av olika anledningar har
språksvårigheter. Lättlästa Körkortsboken.
10 okt 2014 . Har du läs och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter osv så kommer körkortsteorin att vara en extra utmaning för dig. Vi har
hjälpt många att klara sitt körkort trots detta med olika hjälpmedel. Bland annat så finns den Lättlästa Körkortsboken men en CD skiva till som
läser upp texterna för dig.
Lättlästa körkortsboken. Grundbok skriven på enkelt språk. Ljudstöd finns - kontakta din trafikskola! Häftet Vägmärken och vägmarkeringar
ingår. Lättlästa teorihäftet innehåller arbetsuppgifter till boken.
Anpassarna körkort AB i Hedemora; Mellansels folkhögskola (som även har yrkesförarutbildning med extra stöd). Anpassat material. Om du har
läs- och skrivsvårigheter finns det till exempel: Körkortsboken med ljud; Lättlästa körkortsboken; Körkortstest med ljud; Trafiksimulator för
körkortsteori; Appen Ta Körkort till iPhone.
9 jul 2012 . För vuxna och ungdomar som ska ta körkort med inlärningssvårigheter finns den lättlästa körkortsboken. Den är utformad precis som
den vanliga körkortsboken med samma innehåll, skillnaden är att denna bok är utformad med lättare text. Denna version av körkortsboken är
också väldigt användbar för.
16 mar 2017 . lättlästa versionenen med. Körkortsboken är framför allt en lärobok för den som ska ta ett B-körkort. Den innehåller den
grundläggande körkortsteorin samt den speciella fordonsteorin för. I teoripaketet ingår 1 + 5 teoripass, Körkortsboken eller Lättlästa
Körkortsboken, teorihäfte, vägmärkeshäfte, obegränsat.
Lättlästa körkortsboken! Vi läser ”Lättlästa körkortsboken” till- sammans. Du får hjälp med att förstå svåra ord och ut- tryck. Vi får besök av en
körskola för att kunna ställa frågor. Du får låna ”Lättlästa körkortsboken” under den tid du är med i gruppen. Varannan måndag fr.o.m. 16 januari
t.o.m. 24 april. För dig mellan 16 och.
Körkortsboken, 375kr. Lättlästa körkortsboken, 425kr. Körhäften för bil A B och C, 225kr. Körhäften för bil styckvis, 80kr. Körhäftet för bil
Grönt, 140kr. Teorihäftet för bil, 80kr. Handledarboken för bil, 60kr. Risk 1 bil boken för bil, 60kr. Mc-boken, 375kr. BE-boken, 280kr. 10
datatester, 400kr. Obegränsade antal datatester.
Prislista. MOPED Klass 1- AM-körkort - 5000:- TEORIUTBILDNING 4 x 120 minuter, KÖRNING 240 minuter. Lättlästa körkortsboken,
AM-boken inkl. arbetshäfte, vägmärkesförteckning och test, Web-tester. MOPED Klass 2 - FÖRARBEVIS - 3500:- TEORIUTBILDNING 4
X 120 minuter, KÖRNING 60 min på manöverbana
Lättlästa körkortsboken / [bearbetning av texten: Ylva Killander] ; [teckningar: Hans Sandqvist ; foto: Lars Gustavsson och Willy Carsten]; 2000.
- 2., rev. uppl. Bok. 1 bibliotek. 10. Omslag. Lättlästa körkortsboken / [bearbetning av texten: Ylva Killander] ; [teckningar: Hans Sandqvist ;
foto: Lars Gustavsson och Willy Carsten].
182719. Bok:Lättlästa körkortsboken:2015:18. utg. Lättlästa körkortsboken. Omslagsbild. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Medietyp: Bok.
Upplaga: 18. utg. Förlag: Sveriges trafikskolors riksförbund. Omfång: 239 s. : ill. Inne: 1. Totalt antal lån: 17. Antal reservationer: 0. Var finns
titeln? Logga in för att reservera titeln.
Om du har läs-skrivsvårigheter/dyslexi har vi en skräddarsydd utbildning med möjlighet att beställa körkortsboken med ljud samt lättlästa
körkortsboken. Dina övningsprov på Elevcentralen kommer ha förlängd tid. Du har även möjlighet att ansöka om muntligt teoriprov eller med
förlängd tid hos Trafikverket. Be kontoret om.
Risktvåan (halkbana) 2250:- Körlektion 50 min 650:- Körlektion 50 min (helg) 700:- Körkortsboken 400:- Körkortsbok med ljud 650:Körkortsbok engelska 550:- Studiehäftet - - - - - - - - - - 250:- Körhäfte (1,2,3) 100:- Teorihäfte 100:- Datatester (internet 20x70) 400:Lättlästa körkortsboken 400:- Lättlästa teorihäftet 100:-.
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