Kørelærer Gruppen
Kørelærer Gruppen			
Risskov afd.
Ndr. Strandvej 156
8240 Risskov

Banegårdsgade 2
8000 Århus
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Velkommen. Du er startet på at tage kørekort, og for at vi kan få et godt samarbejde, skal du læse disse sider
grundigt igennem og gemme dem til senere brug. Lad dem derhjemme læse med.
Når du har teori, kørelektion, manøvrebane og køreteknisk kursus, anvendes en Lektionsplan. Den
underskrives efter hver undervisningsgang, og lektionerne skal tages i rækkefølge. Der er mødepligt og kom
i god tid. Én gang i forløbet må du dog tage 4 x 45 min. teori som selvstudie.
Teori: der undervises fra kl. 18:30 - ca. 20:45 eller 21:30 den ugedag, du er startet, 9 gange i alt.
Manøvrebane: Hørning (primært) eller Viborg. Du afhentes ved køreskolen på det tidspunkt, der aftales
første teorigang. Kom i god tid! Udeblivelse koster kr. 1.000,-, og du kan ikke fortsætte med undervisningen
men flyttes til et andet hold. Kurset inkl. transport tager ca. 4 timer.
Ved behov for mere undervisning på manøvrebane skal du betale kr. 500,- pr. ekstra gang; dog kr. 1.500,-,
hvis du er alene på banen.
Kørelærer: 2. teorigang oplyses hvem du skal køre hos. Kørelæreren kontaktes næste dag for at aftale de
første lektioner. Kan du ikke få fat i din kørelærer så send en sms, og du vil blive ringet op.
Kørelektioner: starter fra p-pladsen bag DGI-Huset/Bruuns medmindre andet er aftalt. Udeblivelse uden
rettidigt afbud koster kr. 500,- pr. mistet lektion. Rigspolitiet har foreskrevet, at kørslen skal foregå i al slags
trafik og på forskellige tidspunkter af døgnet. Får du ikke kørt de fastlagte lektioner inden næste teorigang,
flyttes du til et andet hold.
Førstehjælp: vi afholder det lovpligtige kursus med godkendt instruktør. Første teorigang kan du tilmelde
dig et hold. Kurset koster kr. 500,-, som betales kontant på kursusdagen. Tager du kurset et andet sted, skal
du tage kursusbeviset med til os. Kurset foregår i Banegårdsgade 2, Århus C.
Før teoriprøve kan bookes: fremskaf kørekortfoto 3,5 x 4,5 cm i s/h eller farve. Gå til en fotograf; der er
strenge krav til fotoet. Lægeerklæring (husk at tage fotoet med til den læge der står på dit Sundhedskort).
Førstehjælpsbevis: Vi laver beviset til dig efter kurset.
Ovennævnte afleveres senest 4. teorigang til din teorilærer.
Prøvegebyr: til politiet kr. 600,- betales via link, der sendes til din e-boks.
Til teoriprøven: medbring Ansøgning om Kørekort, Lektionsplan og gyldigt pas (alternativt dåbsattest + billedid eller kørekort til lille knallert/traktor). Prøven afholdes i Fredensgade 19, 1., 8000 Århus C, Mød i god tid!
Kommer du for sent eller glemmer papirerne, nægtes du adgang, skal betale nyt gebyr og vente på en ny
prøve.
Efter teoriprøven: kontakt din kørelærer så I kan aftale det videre forløb. Ansøgning om Kørekort +
Lektionsplan afleveres til kørelæreren eller i køreskolen efter aftale, så pas godt på dem.

Køreteknisk kursus: Køreteknikken i Viborg. Du afhentes ved Kørelærer Gruppen, Banegårdsgade
2, 8000 Århus C på det tidspunkt, der aftales sidste teorigang. Medbring Ansøgning om Kørekort +
Lektionsplan. Udeblivelse koster kr. 1.000,-. Kurset inkl. transport tager ca. 6 timer.
Til køreprøven: medbring gyldigt pas (alternativt dåbsattest + billed-id eller kørekort til lille knallert/traktor). Glemmer
du et eller flere dokumenter, aflyses prøven, og du skal betale nyt gebyr og vente på en ny prøve. Din kørelærer
medbringer din Ansøgning om Kørekort + Lektionsplan.
I mødes 1 time førw prøven, kører en opvarmningslektion og ender ved startstedet. Leje af bil til prøven koster
kr. 500,00,-. Du kører i skolevognen uden skolevognsskilte. ’Køreturen’ varer normalt 35 - 45 minutter, og
kørelæreren er ikke med i bilen.
Betaling: den samlede tilbudspris for teori, manøvrebane og køreteknik kr. 5.795,- skal betales senest 2.
teorigang. Du kan betale kontant i køreskolen, men:
Det nemmeste er at overføre kr. 5.795,- til Sparekassen Kronjylland, reg,-/konto nr. 6181
0000 403989, mrk. ’dit navn’.
Kørelektioner afregnes med din kørelærer. Hver lektion koster kr. 500,- og betales efter hver 4. lektion.
Ved forudbetaling af de lovpligtige 16 lektioner (ialt kr. 6.700,-), senest 2. køregang, sparer du kr. 1.300,-.
OBS! Rigspolitiet har lovgivet, at ’det er den enkelte elevs formåen, der er afgørende for, hvormange
lektioner der er nødvendige - udover det anførte mindste lektionsantal - inden den praktiske prøve’.
Ekstra lektioner koster kr. 500,- inkl. moms pr. stk.. Du kan betale kontant eller ved bankoverførsel. Din
kørelærers konto nr. findes på vores site i ’medarbejder-galleriet’.
Teoribog: kan købes til kr. 200,-. Bogen betales kontant ved udlevering og anbefales meget.
Online materialer: du kan købe online adgang til 4 måneders supplerende teoriundervisning + 28
teoriprøver til kun kr. 300,-.
Ekstra teori: efter de lovpligtige 9 gange er gratis. Lektionsplan skal medbringes! Du kan se på vores site
under ’Downloads’, hvornår der er undervisning. Ekstra teori aftales altid først med din kørelærer.
Inden køreprøvedagen får du oplyst, hvor meget du skylder t.o.m. køreprøven. Beløbet skal afregnes inden
prøven, medmindre andet er aftalt. Prøven kan ved manglende betaling aflyses og medfører betaling af nyt
prøvegebyr, ekstra kørelektioner og yderligere ventetid på dit kørekort.
Pauser i undervisningen: der er regler for, hvor længe du må holde pause pga. ferie, sygdom o.l.. Reglerne
fra Kørekortbekendtgørelsen kan læses på vores site under ’Downloads’. Husk altid at give din kørelærer
besked om længerevarende fravær og ikke mindst hvis du får nyt tlf.nr..
OBS! 17-årige: hvis du ikke er fyldt 18 år første teorigang, skal dine forældre / værge(r) underskrive den
Samtykkeerklæring, du får udleveret. Erklæringen skal derefter afleveres til køreskolen senest 3. teorigang.
Kan underskrifterne ikke skaffes, må du først starte på at tage kørekort, når du er fyldt 18 år.
Vi glæder os til et godt samarbejde med dig. Spørg hvis du er i tvivl om noget - vi er rigtig flinke :-)

Her tager du ikke blot kørekort - du lærer at køre bil!
Det er mens kørelæreren sidder ved siden af, du lærer noget. Efter køreprøven øver du dig…
010120 / Østergaard

