Kørelærer Gruppen			
Kørelærer Gruppen
Banegårdsgade 2
8000 Århus

Ndr. Strandvej 156
8240 Risskov
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Tlf. 86 19 48 88 - Site: kørelærergruppen.dk - E-mail: mail@wheels4u.dk

Henrik
Chris
Bruno
Rasmus
Peter

40 20 94 94
40 54 90 54
20 15 13 33
25 36 56 26		
53 53 63 12

Kenneth
Jakob
Anders
Morten

20 48 12 09
60 19 29 19
41 60 70 01
40 97 66 64

Til undervisningen anvendes en ’Lektionsplan’, og lektionerne skal tages i rækkefølge. Der er
mødepligt, men én gang i forløbet må du tage fire lektioner i teori som selvstudie.
Teori: undervisning fra kl. 18:30 - ca. 20:45/21:30 den ugedag, du er startet, ni gange i alt.
Manøvrebane: Hørning eller Odder. Du afhentes ved køreskolen på det tidspunkt, der aftales
1. teorigang. Kurset inkl. transport tager ca. fire timer. Udeblivelse koster 1.500 kr..
Kørelærer: 2. teorigang får du at vide, hvem du skal køre hos. Ring til kørelæreren næste dag og
aftal første køregang.
Kørelektioner: starter fra p-pladsen bag ’DGI-Huset/Bruuns’ medmindre andet er aftalt.
Førstehjælp: 1. teorigang kan du tilmelde dig et hold. Kurset koster 600 kr. og betales på
kursusdagen. Mødested: Kørelærer Gruppen, Banegårdsgade 2, Århus C. Udeblivelse
koster 600 kr..
Før teoriprøve kan bookes: få taget kørekortfoto i s/h eller farve. Få lavet en Lægeattest
hos den læge, der står på dit Sundhedskort. Lægeattest + foto afleveres senest 4. teorigang til din
teorilærer.
Prøvegebyr: til Færdselsstyrelsen 1.000 kr., betales via link, der sendes til din e-boks.
Til teoriprøven: medbring ’Ansøgning om Kørekort’, ’Lektionsplan’ og gyldigt pas (alternativt
dåbsattest + billed-id eller kørekort til lille knallert/traktor). Prøven afholdes på Bautavej 1,
8210 Århus V. Kom i god tid! Kommer du for sent eller glemmer papirerne, nægtes du adgang
og skal betale nyt prøvegebyr.
Efter teoriprøven: kontakt din kørelærer så I kan aftale det videre forløb.
Køreteknisk kursus: Viborg. Du afhentes ved Kørelærer Gruppen, Banegårdsgade 2,
Århus C på det tidspunkt, der aftales sidste teorigang. Kurset inkl. transport tager ca. seks timer.
Udeblivelse koster 1.500 kr..
Til køreprøven: medbring gyldigt pas (alternativt dåbsattest + billed-id eller kørekort til lille
knallert/traktor).
Du mødes med din kørelærer ca. en time før prøven og kører en opvarmningslektion. Leje af
skolevognen til prøven koster 600 kr..

Betaling: den samlede rabatpris for teori, manøvrebane og køreteknik er 6.695 kr.. Du kan betale
kontant eller overføre beløbet til Sparekassen Kronjylland, reg.-/konto nr. 9395 0000403989.
Kørelektioner afregnes til din kørelærer. Hver lektion koster 550 kr.. Forudbetaler du de
lovpligtige 16 lektioner, får du en samlet rabatpris på 7.800 kr..
OBS! Iflg. lovgivningen, er ’det er den enkelte elevs formåen, der er afgørende for, hvor mange
lektioner der er nødvendige - udover det anførte mindste lektionsantal - inden den praktiske
prøve’.
Ekstra lektioner koster 550 kr. pr. stk., dog leje af skolevogn til køreprøven 600 kr..
Materialer: du kan købe online adgang til fire måneders supplerende teoriundervisning + 28
teoriprøver til kun 300 kr..
Pauser i undervisningen: der er regler for, hvor længe du må holde pause. Reglerne fra
’Kørekortbekendtgørelsen’ kan læses på vores site under ’Downloads’. Husk altid at give din
kørelærer besked om længerevarende fravær, og 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

☺

Det er mens kørelæreren sidder ved siden af, du lærer noget; efter køreprøven øver du dig.

🚦🚗🚕🚙🚌

Her tager du ikke blot kørekort - du lærer at køre bil!

01.04.22 / Østergaard

