Sådanne gør du Trin for trin !
Dette er en guide til dig i hvad der sker, og hvad du skal gøre i løbet af din uddannelse til bilist, jeg har i
denne liste taget udgangspunkt i at du er første gangs erhverver, og ikke har nogen forudsætninger
overhovedet.

Foto til Kørekort
Du skal have lavet et foto til brug for dit Kørekort,
reglerne for hvordan det skal se ud kender din
fotograf, ellers har www.politi.dk et beskrivelse af
det.
Førstehjælp
Det er et lovkrav at du har et kursus i færdselsrelateret førstehjælp for at kunne få et kørekort, en
kopi af kursusbeviset skal vedlægges din ansøgning
om kørekort. Køreskolen kan være dig behjælpelig
med at få kurset, sørger du selv for det fratrækkes
Kr. 500,00 i din pakkepris.
Køreskole
Du kan selvfølgelig godt kontakte mig tidligere,
men det behøves ikke, hvis du kan klare dig uden
min hjælp, men det er på dette tidspunkt at vi skal
have startet op på din Logbog, den skal være i 2
eksemplarer, en til dig og en til køreskolen. Hver
gang du har udført en del tilfredsstillende underskriver vi begge i logbogen.
Køreprøver
Køreprøver består at både en teoretisk og en
praktisk køreprøve. Til den teoretiske prøve skal du
medbringe; Kørekort ansøgning, Køreskolens
lektionsplan, gyldigt pas eller anden billedlegitimation inkl. fødsels- ell. dåbsattest. Teoriprøven tager
ca 25 minutter, og du får svar med det samme.
Den praktiske køreprøve starter med kontrol af
bilen, derefter kørsel på vej på ikke under 25 min,
også her kommer der svar med det samme.

TILLYKKE MED KØREKORTET

Lægeerklæring
En lægeerklæring må være op til 3 måneder gammel når
den bliver afleveret på Borgerservice, når den er
afleveret gælder den for 1 år. Det SKAL være din egen
læge der laver lægeerklæringen, og når du henvender
dig til din læge skal du medbringe dit foto. Du får
lægeerklæringen i en lukket kuvert, denne må KUN
åbnes af borgerservice.
Kørekortansøgning
Når du afleverer din ansøgning om kørekort på
Borgerservice(Kan udskrives fra min hjemmeside), skal
du medbringe;
−
Kørekortansøgning.
−
Lægeerklæring.
−
Førstehjælpsbevis.
−
Kopi af sundhedskort (så det kan ses hvem din
læge er).
Undervisning
Loven siger at du som minimum ska have;
−
29 Lektioner Teori.
−
4 Lektioner Kørsel på Manøvrebane.
−
16 Lektioner Kørsel på vej.
−
4 Lektioner Kørsel på Køreteknisk anlæg.
Det er yderst sjældent at køreprøverne kan beståes
alene på det lovfæstede timetal, det er ikke ukendt at
der bliver brugt op mod 10 repititionstimer.

Kørekortet

Du har nu fået dig et kørekort, det er på prøve de første
3 år. Du skal dog være opmærksom at det at det stykke
papir du får lige efter prøven er midlertidigt, og alene
duer i; Danmark, Norge og Sverige, skal du til andre
lande, skal du selv sørge for at der bliver udfærdiget et
andet midlertidigt kørekort.
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