Teori
Teorilektion 1+2+3 = 3lektioner af minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid:_____ x _____min.
Uddannelsens formål og indhold
Krav til teoriprøve og praktisk prøve
Undervisningens gennemførelse i køreskolen.
Udlevering af elevmateriale.
Sammenhæng mellem teori og praktik,
lektionsplanen.
1.1. Betjeningsudstyr og instrumenter
1.2. Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr
1.3. Køretøjets dokumenter
2.0 Manøvrebanekørsel
6.0. Grundregler for bilkørsel
6.1. Anvisninger for færdslen
6.2. Sikker og uhindret afvikling af færdslen
Elevens underskrift:___________________________ d. ________
Kørelærerens underskrift______________________ d. _________

Teorilektion 4+5+6 = 3 lektioner af minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid: ____x____ min.
3.1. Køretøjers manøvreegenskaber ( generelt )
3.2. Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
4.1. Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion
4.2. Syn og bevægelse
4.3. Bedømmelse af hastighed og afstand
4.4. Lovbestemmelser om køreevne og helbred
4.4.1. Alkohol
4.4.2. Narkotika
4.4.3. Sygdom, medicin, træthed og lignende
4.5. Andre trafikanters adfærd
4.6. Bedømmelse af andre trafikanter
4.7. Egne holdninger og egen adfærd

Praktik

Elevens underskrift: _________________________________d._________

Lukket øvelsesplads
Lektion 1+2+3+4 = 4 lektioner af minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid:____ x ____ min.
2.1. Forberedelse til kørsel
2.2. Igangsætning og standsning
2.3. Kørsel i otte tal.
2.4. Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning
2.5. Baglæns kørsel med svingning
2.6. Forlæns og baglæns slalom
2.7. Parkering ved vejkant
2.8. Kørsel i 2 gear, højresving og evt. hård opbremsning
uden blokade
2.9. Vending
2.10. Parkering i båse
Elevens underskrift ________________________________d._________
Kørelærerens underskrift ___________________________ d. ________

Kørelærerens navn adresse og tlf. nr. evt. stempel.

Elevens underskrift ___________________________________d. _______
Kørelærerens underskrift _______________________________d. ______

Teorilektion 10+11+12 = 3 lektioner af minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid: ___x ____min.
7.6. Kørsel forbi holdende og gående m.v.
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling
Elevens underskrift: ______________________________ d. __________
Kørelærerens underskrift __________________________d. __________

Teori
Teorilektion 13+14+15 = 3 lektioner af minimum 45 min
Faktisk anvendt tid: ____x____ min
7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds

Teorilektion 16+17+18 = 3 lektioner af minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid:___ x _____min.
1.2.6 Energi og miljørigtig kørsel
5.0. Vejforhold
5.1. Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
5.2. Risikoforhold ved vejene
7.10. Kørsel i trafiksanerede områder
7.15. Kørsel i rundkørsel
Evaluerende teoriprøve.
Elevens underskrift: _________________________________d. ________

Teorilektion 19+20+21 = 3 lektioner af minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid:___ x _____min.
7.16. Kørsel på motorvej og motortrafikvej
7.17. Kørsel ved siden af andre
7.20. Kørsel i tunnel
Evaluerende teoriprøve
Elevens underskrift: _________________________________d. ________

Kørsel på vej, lektion 12+13 = 2 lektioner af minimum 45
min.
Faktisk anvendt tid: ____x _____ min.
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder
7.15 Kørsel i rundkørsel
Elevens underskrift _________________________________d. _______
Kørelærerens underskrift ___________________________d. ________

Kørsel på vej, lektion 14+15+16 = 3 lektioner af
minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid: ____x _____ min.
7.16. Kørsel på motorvej og motortrafikvej
7.17 Kørsel ved siden af andre
7.20 Kørsel i tunnel
Elevens underskrift _________________________________d. _______
Kørelærerens underskrift ___________________________d. ________

Kørelærerens underskrift: _____________________________d._______

Teorilektion 22+23+24= 3 lektioner af minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid: ____x_____ min.

Kørelærerens underskrift ________________________ d.______

7.1. Igangsætning fra vejkant
7.2. Placering under ligeudkørsel
7.3. Hastighed under ligeudkørsel
7.4. Vognbaneskift og sammenfletning
7.5. Vending og baglænskørsel

Kørelærerens underskrift ____________________________d._________

Kørelærerens underskrift: _____________________________d.________

Elevens underskrift: ____________________________ d.______

Teorilektion 7+8+9 = 3 lektioner af minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid: ___ x ____min.

7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds

Kørsel på vej, lektion 5+6 = 2 lektioner af minimum 45
min.
faktisk anvendt tid: ____x ____ min.
7.1. igangsætning fra vejkant
7.2. Placering under ligeudkørsel
7.3. Hastighed under ligeudkørsel
7.4. Vognbaneskift og sammenfletning
7.5. Vending og baglænskørsel
Elevens underskrift: ____________________________ d. _________
Kørelærerens underskrift _________________________d. _________

Kørsel på vej , lektion 7+8 =2 lektioner af minimum 45
min.
Faktisk anvendt tid: ____x____ min

10.1. Betingelser for at få kørekort
10.2. Teori- og køreprøvens gennemførelse
10.3. Lovbestemmelser om kørekort
7.18. Standsning og parkering
7.19. Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt
Evaluerende teoriprøve

Elevens underskrift: ________________________________d._________
Kørelærerens underskrift: ___________________________d._________

Teorilektion 25+26+27= 3 lektioner af minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid: ____x____min.
8.0. Særlige risikoforhold i trafikken
8.1. Særlige risikoforhold. Alkohol, Narkotika, HastighedOg manglende brug af sikkerhedssele som skadefaktor.
8.2. Egne holdninger og adfærd

Kørelærerens underskrift: ___________________________d.___ ______

Elevens underskrift: _________________________________d. _______

Teorilektion 28 + 29 = 2 lektioner af minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid: ____x____ min

Praktik
Kørsel på vej, lektion 9+10+11= 2 lektioner af min. 45
min
Faktisk anvendt tid: ____x____ min

Elevens underskrift: ______________________________d. _________
Kørelærerens underskrift: __________________________d.________

Kørsel på vej, lektion 19 = 1 lektioner af minimum
45min.
Faktisk anvendt tid ____x_____ min
7.19. Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt
Elevens underskrift: _______________________________d. ___ _____
Kørelæreren underskrift: ____________________________d.________

Lektioner der først skal gennemføres efter teoriprøven
Forberedelse til øvelse i manøvrer på køreteknisk anlæg.
9.1. Vejgreb og belæsning
9.2. Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse.
9.3. Hindringer på kørebanen og slalom
9.4. Genvindelse af vejgreb efter udskridning
9.5 Bevare herredømmet efter kørsel ud/ned over høj vejkant.
Elevens underskrift: _______________________________d._____ _____

7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds

7.18. Standsning og parkering

Elevens underskrift: ________________________________d.___ ______

7.6. Kørsel forbi holdende og gående m.v.
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling

Kørelærerens underskrift: _____________________________d._______

Kørsel på vej, lektion 17+18 = 2 lektioner af minimum 45
min
Faktisk anvendt tid: ___x____ min

Køreteknisk anlæg, lektion 20+21+22+23 = 4 lektioner af
minimum 45 min.
Faktisk anvendt tid: ____x_____ min
9.1. Vejgreb og belæsning
9.2. Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse
9.3. Hindringer på kørebanen
9.4. Genvindelse af vejgreb efter udskridning
9.5 Bevare herredømmet efter kørsel ud/ned over høj vejkant.
Elevens underskrift: _________________________________d.___ _____

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil

Kørelærerens underskrift: ___________________________d._________

Konsekvens af pauser i køreundervisningen:
A. Afbrudt i mere end 3 mdr. før afsnit 7, = helt forfra.
B. Afbrudt mellem 3 og 4 mdr. i afsnit 7, = starte forfra
med afsnit 7.
C. Afbrudt i mere end 4 mdr. inden bestået teoriprøve =
starte forfra.
D. Afbrudt mellem 3 og 5 mdr. efter bestået teoriprøve
= gennemføre 4 lektioner af 45 min i afsnit 7.
E. Afbrudt 5 mdr. eller mere = starte helt forfra og ny
teoriprøve.
Manøvrebane skal ikke gennemføres ved start forfra
hvis:
1. Eleven har haft minimum 2 lektioner af minimum 45
min i afsnit 7 praktik og afbrydelsen er under 7 mdr.
2. Afbrydelsen er mere end 5 mdr. men mindre end 7
mdr. efter bestået teoriprøve.

Mortens trafikskole
Åskellet 12
2605 Brøndby Vester 40552485
Køreskolen navn adresse og tlf. nr.

Kørsel på vej, lektion 24= 2 lektion af 45 min.
Faktisk anvendt tid: ____x_____ min
7.1 – 7.20 repetition af foregående manøvrer.
Evaluerende praktisk prøve.

Elevens underskrift: __________________________________d.___ _____
Kørelærerens underskrift: ______________________________d.________

Elev__________________________________________________________________________________
Elevens navn
Adresse
Tlf. nr.
Kørelærer 1 Morten Hansen, Åskellet 12, 2605, 40552485______________________________________

Repetition af lektioner og evaluerende prøver
Lektion
Prak, Teori

Elevens underskrift

Kørelærerens underskrift

Dato

Anvendt tid

Kørelærer 2____________________________________________________________________________
Navn
Adresse og tlf. nr.
Underskriftsprøve
Kørelærer 3 ___________________________________________________________________________
Navn
Adresse og tlf. nr.
Underskriftsprøve
Kørelærer 4 __________________________________________________________________________
Navn
Adresse og tlf. nr.
Underskriftsprøve

Køreteknisk anlæg

Kære elev, køreskolen har udfærdiget denne lektionsplan for din undervisning. Et eksemplar skal udleveres til dig senest
ved køreundervisningens første lektion. Dit eksemplar skal du bruge som orientering til dig og eventuelt din familie.
Kørelærerens eksemplar, skal straks efter undervisning i såvel teoretiske emner som praktisk kørsel, underskrives af
dig og din kørelærer. ( Dette gælder også på køreteknisk anlæg )
Systemet er indført for at sikre dig den rigtige undervisning, til gavn for færdselssikkerheden.
Lektionsplanen er opdelt efter lovens mindstekrav, med 29 lektioner af mindst 45 minutter i teoretiske emner og 24
lektioner af mindst 45 minutter i praktisk kørsel. Heraf 4 lektioner af mindst 45 minutter på lukket øvelsesplads og til
sidst, lige inden køreprøven 4 lektioner af mindst 45 minutter på køreteknisk anlæg.

Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.
Du skal huske, at det er et absolut minimums antal lektioner, det er derfor ikke sikkert, at du kan
gennemføre undervisningen med så få lektioner. Det er køreelevens individuelle forhold og formåen, der er
afgørende for, hvor mange lektioner, udover det obligatoriske mindste antal lektioner, køreeleven skal have,
inden den praktiske prøve kan aflægges!
Husk at kørelærerens eksemplar skal medbringes til såvel teoriprøven som køreprøven. Det betyder,
at hvis du f.eks. ikke har kørelærerens eksemplar med til teoriprøven, bliver prøven ikke afviklet og
du skal betale nyt gebyr.
Du skal også huske, at det i henhold til straffelovens § 163 er strafbart for både elev og kørelærer, at afgive urigtig
erklæring, til brug for offentlig myndighed, og straffen herfor er bøde, hæfte eller fængsel i indtil 4 måneder.

