
Hvad indeholder køreskolens pris for kørekortet?                                        Ja      Nej, merpris:

Lovpakken: 29 lektioner i teori

4 lektioner på manøvrebane

16 lektioner i manøvrer på vej (kørelektioner)

4 lektioner på køreteknisk anlæg 

Førstehjælpskursus

Øvrige
omkostninger:

Ekstra teorilektioner 

Ekstra kørelektioner

Billede til kørekort

Lægeerklæring

Teoribog og undervisningsmateriale

Banegebyr (til manøvrebane og/eller køreteknisk anlæg)

Selvrisiko på manøvrebane og/eller køreteknisk anlæg

Prøvegebyr på ca. 600 kr. til staten for køreprøve  
(teori og praktisk køreprøve)

Omkostninger til kørelæreren ved den praktiske prøve

Leje af bil til køreprøven (praktisk prøve)

Administrationsgebyrer

Eventuelle forsikringer

Spørg køreskolen Lovkrav / anbefaling

Hvor lang tid vurderer I, at det  
vil tage mig at tage kørekort?

De fleste bruger 3-5 måneder på at gennemføre  
køreuddannelsen.

Kan jeg skifte kørelærer  
undervejs i forløbet?

Man kan altid skifte kørelærer.

Hvad sker der, hvis jeg har købt  
en pakkeløsning og vil skifte  
køreskole – kan jeg få penge  
tilbage for de lektioner, jeg  
mangler?

Køreskolen har ikke pligt til tilbagebetaling.  
Undersøg, hvad køreskolens retningslinjer er, og sørg for
at få aftalen på skrift.

Køreskolens svar:

/KØREKORT



Undervisningen opfylder kravene, når

–    undervisningen følger din lektionsplan.

–    teoriundervisningen ikke kun sker som it-undervisning. Der skal også være  
klasseundervisning.

–    teoriundervisningen foregår med andre, der er lige så langt i forløbet som du.

–    undervisningen er baseret på billeder/illustrationer mv., så du trænes i at  
vurdere trafikken.

–    dine første kørelektioner foregår på lukket bane, hvor du kører alene i bilen.

–    køreundervisningen omfatter kørsel i og uden for by, på motorvej, motortrafikvej  
og mørkekørsel. Din mørkekørsel må tidligst ske en time efter solnedgang.

Hold øje med din lektionsplan

–    Undervisningen skal ske i samme rækkefølge som i lektionsplanen.

–    Lektionerne skal have den længde, som er angivet i lektionsplanen.

–    Du og din kørelærer skal underskrive lektionsplanen umiddelbart efter hver lektion, 
inkl. hvor lang tid lektionen har varet.

–    Du skal have gennemført alle obligatoriske teorilektioner på nær de to lektioner  
vedrørende køreteknik og mindst 14 obligatoriske kørelektioner, inden du kan  
komme til teoriprøve.

–    Du skal have gennemført alle obligatoriske teorilektioner og mindst 16  
obligatoriske kørelektioner, inden du kan komme til køreprøve (den praktiske prøve).

–    Politiet kontrollerer din lektionsplan, når du skal til teoriprøve og til køreprøve 
 (praktisk prøve). Hvis lektionsplanen ikke er underskrevet og udfyldt korrekt med 
tidsangivelser på lektionerne, risikerer du at blive afvist eller få en bøde.

Det skal du medbringe på køreteknisk anlæg

–     Udfyldt ansøgning om kørekort. Du bør også medbringe billed-id.

–    Lektionsplan (kørelærerens eksemplar, der er udfyldt frem til lektionerne på
 køreteknisk anlæg).  

Du risikerer at blive afvist på køreteknisk anlæg, hvis du ikke har din ansøgning  
og lektionsplan med.

Det skal du medbringe til teori- og køreprøve

–     Udfyldt og godkendt ansøgning om kørekort.

–    Lektionsplan. Hvis den ikke er udfyldt korrekt, risikerer du at blive afvist  
eller få en bøde.

–     Gyldig legitimation: Pas eller fødsels-/dåbs-/navneattest og billedlegitimation.
 Hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten, skal du medbringe et offentligt  

dokument med dit personnummer.

Færdselsstyrelsen er en del af
Trafik- og Byggestyrelsen
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