Undervisningsforløb kørekort kat. B, personbil
Her er kort beskrevet, hvordan undervisningen er planlagt, så du får dit kørekort hurtigt og effektivt. Du skal starte
på det hold, du tilmelder dig og følge det samme ugedag (f.eks. mandag), som du starter. Teoriundervisningen
er fra kl. 18:30 - 20:45 eller 21:30. Undervisningen foretages altid af en godkendt kørelærer med personlig
undervisning. PC-undervisning er ulovlig jf. Rigspolitiets bekendtgørelser!
1. teorigang undervises 4 x 45 min.. Der aftales manøvrebane og førstehjælpskursus. Herudover gives alle
nødvendige informationer omkring lovkrav, forløb, lægeattest m.m.. Herefter undervisning i bilteknisk stof.
2. teorigang undervises 4 x 45 min.. Du lærer om andre køretøjer, trafikanter, risikoforhold ved vejene m.m..
Herudover får du oplyst, hvilken kørelærer du skal køre med, i trafikken.
Manøvrebane 4 x 45 min.. Afhentning ved køreskolen.
3. teorigang undervises 4 x 45 min. i færdselslov, afmærkninger, vognbaneskift, sammenfletning, vending m.m..
Denne undervisning skal bruges i de efterfølgende første kørelektioner på vej.
Der skal køres 2 x 45 min. på vej. Start ved DGI-huset i Århus C, medmindre andet aftales. Der køres en tur til
Odder, Gjesing, Skanderborg, Stilling, Hørning, Viby og retur til DGI-huset.
4. teorigang undervises 3 x 45 min. i bl.a. kørsel forbi holdende køretøjer og gående, møde, kørsel foran eller efter
andre, overhaling af langsomt kørende, trafiksanerede områder m.m.. Desuden 1 evaluerende teoriprøve.
Der skal køres 2 x 45 min. på vej. Der køres til Viby Torv, Ringvejene (Ring) 2 til Grenåvej, Ringgaderne (Ring 1),
centrum, Trøjborg, Risskov, Skejby og retur til DGI-huset. Her øves kørsel i tæt trafik, vognbaneskift m.m..
5. teorigang undervises 3 x 45 min. i fremkørsel mod kryds, ligeud kørsel i kryds og højresving. Desuden 1
evaluerende teoriprøve.
Der skal køres 2 x 45 min. på vej. Her øves fremkørsel mod kryds, orientering, vigepligter, svingning og
lysreguleringer.
6. teorigang undervises 3 x 45 min. i og venstresving samt rundkørsel. Desuden 2 evaluerende teoriprøver.
Der skal køres 2 x 45 min. på vej. Her øves venstresving, rundkørsler, forbudstavler, ensrettede gader, midtby
o.m.a..
7. teorigang undervises 3 x 45 min. i overhaling (repetition / udvidet), motor- og motortrafikvej og kørsel ved siden
af andre. Desuden 2 evaluerende teoriprøver.
Der skal køres 2 x 45 min. på bl.a. motorvej.
8. teorigang undervises 3 x 45 min. i standsning og parkeringsregler, kørsel i mørke, kørsel i tunnel, særlige
risikoforhold i trafikken og kørekortbestemmelser. Desuden 2 evaluerende teoriprøver.
Der skal køres 2 x 45 min. + 1 x 45 min. på vej, hvor der øves parkering i bås og parallelparkeringer. Herefter øves
det, du har forsøgt at lære, de foregående lektioner og komplicerede kryds. Desuden skal der køres mørkekørsel.
9. teorigang undervises 4 x 45 min. i køretekniske forhold. Du får normalt oplyst tidspunkt til køreteknisk anlæg.
Desuden 4 evaluerende teoriprøver.
Der skal køres 1 x 45 min. på vej, hvorefter du normalt får udleveret de dokumenter, du skal medbringe til
teoriprøven, sammen med pas eller anden billedlegitimation.
Inden teoriprøven skal du have haft mindst: 29 lektioner á 45 min. teori, 4 lektioner á 45 min.
manøvrebane og 14 lektioner á 45 min. kørsel på vej.
Efter teoriprøven køres resten af det antal lektioner på vej, der er lovpligtige og nødvendige for at kunne bestå
køreprøven og ikke mindst kunne færdes sikkert i trafikken, alene!
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