
 
     Banegårdsgade 2, 8000 Århus C 
    Ndr. Strandvej 156, 8240 Risskov 

Undervisningsforløb til kørekort personbil 
 
Her er beskrevet, hvordan undervisningen er tilrettelagt, så du får dit kørekort hurtigt, bedst og effektivt.  
Du skal starte på det hold, du tilmelder dig og følge det samme ugedag (f.eks. mandag), du starter.  
 
Teoriundervisningen begynder kl. 18:30 og foretages altid af en godkendt kørelærer med personlig 
undervisning. PC-undervisning er ulovlig. 
 
 
1. teorigang: 4 lektioner. Der aftales manøvrebane og førstehjælpskursus. Desuden får du alle informationer om lovkrav, 
forløb, lægeattest m.m. Herefter undervises i bilens indretning og udstyr. 
 
2. teorigang: 4 lektioner. Andre køretøjer, trafikanter, risikoforhold m.m. og du får oplyst, hvilken kørelærer du skal 
køre hos. 
 
Manøvrebane: 4 lektioner. Afhentning ved køreskolen. 
 
3. teorigang: 3 lektioner. Færdselslov, afmærkninger. Det skal du bruge i de efterfølgende, første kørelektioner.  
 
Kørsel: 2 lektioner. Mødetid og -sted aftales med din kørelærer efter 2. teorigang. Turen køres primært på landevej. 
 
4. teorigang: 3 lektioner. Kørsel blandt andre trafikanter + 1 teoriprøve. 
 
Kørsel: 2 lektioner på de store veje omkring Århus, vognbaneskift, sammenfletning.  
 
5. teorigang: 3 lektioner. Vigepligter, lysreguleringer, højresving + 1 teoriprøve.  
 
Kørsel: 2 lektioner. Fremkørsel mod kryds, orientering, vigepligter, svingning, lysreguleringer. 
 
6. teorigang: 3 lektioner. Venstresving, rundkørsel + 2 teoriprøver.  
 
Kørsel: 2 lektioner. Venstresving, rundkørsler, forbudstavler, ensrettede gader, midtbykørsel. 
 
7. teorigang: 3 lektioner. Overhaling, motor- og motortrafikvej + 2 teoriprøver. 
 
Kørsel: 2 lektioner. Motorvej- og motortrafikvej. 
 
8. teorigang: 3 lektioner. Standsning- og parkerings, kørsel i mørke, kørekortbestemmelser + 2 teoriprøver. 
 
Kørsel: 2 + 1 lektioner. Parkeringer, repetition, mørkekørsel. 
 
9. teorigang: 3 lektioner. Køretekniske forhold. Du får normalt oplyst tidspunkt til køreteknisk anlæg + 4 teoriprøver. 
 
Kørsel: 1 lektion. Herefter får du normalt udleveret de dokumenter, du skal medbringe til teoriprøven sammen med pas 
eller anden billedlegitimation. 
 
 
Før 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 i trafikken. 
 
 
Efter teoriprøven køres resten af det antal lektioner, der er lovpligtige og nødvendige for at kunne bestå køreprøven og 
ikke mindst kunne færdes sikkert i trafikken, alene! 
 
 
Hvis du er det mindste i tvivl om noget under forløbet, så ring til Henrik 40209494 eller send en mail til 
henrik@wheels4u.dk. Vi vil gøre alt for, at du føler dig godt tilpas og tryg under undervisning ved din kørelærer. 
 
 
Bedste hilsner fra Henrik og resten af Team KG ���� 

mailto:henrik@wheels4u.dk

