Velkommen
Vi vil gerne byde dig velkommen i vores køreskole. Vi er glade for, at du har valgt os og vi ser
frem til et godt samarbejde.
Camilla Bak

: 22 55 01 77

Helle Kristensen : 20 15 88 33
Michael Axelsen : 31 63 28 07
Brian Sørensen

: 28 22 79 53

Kaj Rützou

: 50 650 650

For at få et godt samarbejde, vil vi bede dig læse dette grundigt igennem og gemme det til
senere brug. Lad også gerne dine forældre læse med!
Hver gang du har teori, køretime og er på manøvrebane eller glatbane, skal du have din
lektionsplan med. Til banerne skal man endvidere have ’Ansøgning om kørekort’ med. Der er
mødepligt til alle lektioner og du skal komme i god tid. Lektionsplanen skal underskrives efter
hver undervisningsgang og lektionerne skal tages i rækkefølge iht. lektionsplanen.
EZ n gang i forløbet må der tages 1 teorimodul som selvstudie (skulle man nu blive syg) –
selvstudie betyder, at du selv skal læse teoristoffet fra den pågældende teorigang igennem,
inden du skal ud og have køretimen der passer til! Din bilkørelærer skal overhøre dig i stoffet
i bilen, inden køretimen kan påbegyndes.
Du skal så hurtigt som muligt fremskaffe:
•
•
•
•

Samtyggeerklæring, hvis du ikke er fyldt 18 den dag du starter med teori. (Vedhæftet
mailen)
Lægeerklæring fra egen læge
Pasfoto
Færdselsrelateret førstehjælpsbevis
Vi kan ikke booke teoriprøve før disse papirer har været omkring borgerservice!
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Manøvrebane
Man bliver hentet i Århus. Mødestedet er for det meste P-plads bag Danske Bank
(Jægergårdsgade 103 – Århus). Man er afsted i ca. 4 timer. HUSK LEKTIONSPLAN OG
ANSØGNING OM KØREKORT – foruden det, skal der medbringes flade sko og godt humør J
Udeblivelse koster 1200 kr.

Kørelektioner
Man møder sin bilkørelærer i Aj rhus (rutebilstationen, DGI huset, eller lignende) Afbud skal
meldes senest dagen inden kl. 12. Udeblivelse koster 650 kr. pr mistet kørelektion.
Førstehjælp
Som førstegangserhverver skal man tage ’Færdselsrelateret Førstehjælp’. Vi anbefaler Peter
Sterner, som kommer og afholder førstehjælp i lokalet i Skødstrup.
Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen
Det koster 1000 kr. for teori og praktisk prøve.

Teoriprøven
Du skal medbringe:
•

Ansøgning om kørekort – HUSK AT BAj DE DIN TEORILÆRER OG DIN BILKØRELÆRER
SKAL HAVE SKREVET UNDER I DEN.

•
•
•
•

Lektionsplanen.
Billedlegitimation (pas).
Samtykkeerklæringen (hvis du ikke var fyldt 18 den dag du startede på
teoriundervisningen).
Har du allerede kørekort til traktor eller scooter, skal det medbringes.

Prøvestedets adresse: Bautavej 1 – 8210 Aj rhus
Kom i god tid! (ca. 15 min før) – kommer du for sent eller har du ikke alle papirerne med,
bliver du afvist og skal betale et nyt prøvegebyr, før der kan bestilles ny prøve.
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Efter teoriprøven
Send en sms til Kaj OG din bilkørelærer om at du har bestået, så vi kan planlægge det videre
forløb med dig.
Køreteknisk kursus (glatbane)
Til sidste teorigang eller kort tid derefter, få r du besked fra Kaj om hvornå r du skal afsted. Du
skal medbringe Ansøgningen og lektionsplanen til banetiden. Kurset, inklusive transport,
tager ca. 6 timer. Udeblivelse koster 1200 kr.

Den praktiske prøve (køreprøve)
Du skal medbringe billedlegitimation (pas), Ansøgning om kørekort og lektionsplanen. Vi
mødes som aftalt 1 time før prøven til opvarmningstimen og ender ca. 15 min før prøvestart
ved prøvestedet. Du kører i den skolevogn du plejer at køre i, men skolevognsskiltene skal
afmonteres, så du kører ”under cover”.
Betaling
Pakkeprisen betales over to gange. Den første regning dækker banerne og teori. Den få r du ca.
1 uge før holdstart. Du modtager regningen på den mailadresse der blev opgivet ved
tilmeldingen.
Næste regning kommer ca. 1 måned efter holdstart og dækker de 16 obligatoriske køretimer.
Eventuelle ekstra køretimer skal være afregnet inden den praktiske køreprøve! Ved
manglende betaling kan køreprøven aflyses af din kørelærer.
Online materialer
Der kan købes online prøver og online teoribog for 300 kr. En fysisk teoribog koster 300 kr.
begge dele kan købes i teorilokalet eller send en sms til Kaj. Der kan betales kontant eller med
mobilePay.

Med venlig hilsen,
Den Glade Kørelærer J
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