Pauser i køreuddannelsesperioden
I. Baggrund
For at kunne overholde princippet om integreret teoretisk og praktisk undervisning samt for at sikre en
optimal køreuddannelse skal undervisningsforløbet være sammenhængende. Der må derfor ikke være ophold
i køreuddannelsesperioden af længere varighed.
Teoriprøven og den praktiske prøve udgør en integreret del af køreuddannelsesperioden, men er ikke en
del af undervisningsforløbet. En pause i køreuddannelsesperioden vil derfor ikke kunne afbrydes ved en
teoriprøve eller praktisk prøve, men alene ved gennemførelse af køreundervisning (teoriundervisning og/
eller praktisk undervisning).
II. Pauser i køreuddannelsesperioden
Ansøgere, der er fraværende i køreuddannelsesperioden i mere end 3 måneder, skal påbegynde
køreundervisningen
på ny i overensstemmelse med afsnit III. Årsagen til fraværet har ingen betydning.
III. Ny/gentaget køreuddannelse
1) Såfremt undervisningsforløbet har været afbrudt i mere end 3 måneder i forbindelse med undervisningen
i undervisningsplanens afsnit 1 til og med afsnit 6, skal ansøgeren begynde helt forfra med køreuddannelsen.
2) Har undervisningsforløbet været afbrudt mellem 3 og 4 måneder, efter at undervisningen i
undervisningsplanens
7. afsnit er påbegyndt, men inden teoriprøven er bestået, skal ansøgeren genoptage køreuddannelsen
fra den første lektion, hvis hovedindhold er manøvrer på vej/udvidede øvelser på vej.
3) Har undervisningsforløbet været afbrudt i 4 måneder eller mere, inden teoriprøven er bestået, skal
ansøgeren
begynde helt forfra med køreuddannelsen.
4) Såfremt undervisningsforløbet har været afbrudt mellem 3 og 5 måneder, og ansøgeren har bestået
teoriprøven, skal der på ny gennemføres mindst 4 praktiske lektioner a mindst 45 minutters varighed,
i hvilke alle manøvrer på vej/udvidede øvelser på vej gennemføres på ny.
Har afbrydelsen derimod varet i 5 måneder eller mere, skal ansøgeren begynde helt forfra med
køreuddannelsen,
herunder skal teoriprøven aflægges på ny, jf. dog pkt. IV.
IV. Øvelser på lukket øvelsesplads
Bliver der stillet krav om, at ansøgeren skal begynde helt forfra med køreuddannelsen, skal øvelserne på
den lukkede øvelsesplads også gennemføres på ny. Dette gælder dog ikke i følgende situationer:
1) Når køreeleven har afbrudt undervisningsforløbet i forbindelse med køreundervisningen i
undervisningsplanens
7. afsnit og mindst har haft 2 lektioner a 45 minutters varighed i øvelser på vej/udvidede
øvelser på vej. Dette gælder dog kun, såfremt afbrydelsen i undervisningsforløbet har været mindre
end 7 måneder.
2) Når køreeleven har afbrudt undervisningsforløbet i mere end 5 måneder, men mindre end 7 måneder
efter at have bestået teoriprøven.
V. Øvelser på køreteknisk anlæg
Bliver der stillet krav om, at ansøgeren skal begynde helt forfra med køreuddannelsen, skal øvelserne på
det køretekniske anlæg også gennemføres på ny.
VI. Selvstudium
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Ansøgere, der er fraværende fra køreundervisningen i højst 4 lektioner a 45 minutters varighed i teorilokale
(teoretiske emner), kan på særlige vilkår indhente det forsømte ved selv at gennemgå de manglende
teoretiske emner (selvstudium).
Betingelserne herfor er følgende:
1) Kørelæreren skal sikre sig, at ansøgeren har indlært uddannelsesmålene i den omhandlede teori i
tilfredsstillende
omfang og bekræfte dette ved sin underskrift i lektionsplanen ved den omhandlede lektion.
2) Det skal fremgå af kørelærerens lektionsplan, hvilke(n) lektion(er) i teorilokale, der er gennemgået
ved selvstudium, jf. punkt 9 i afsnit VI i bilag 3.

