
Kørelærer Gruppen                           
CeresX’et
Vesterbrogade 31
8000 Århus C

E-mail: mail@wheels4u.dk

Tlf.: 86 19 48 88 – omstilling til kørelærerne er ikke mulig!

Henrik  40 20 94 94          
Chris 40 54 90 54
Bruno 20 15 13 33
Bente 40 93 36 31
Tine 40 30 22 42 
Jakob        60 19 29 19  

Du er nu startet på at tage kørekort, og for at vi kan få et godt samarbejde, skal du læse nedenstående 
grundigt, igennem, og gemme sedlen, til senere brug.

Hver gang, du skal til teori, kørelektion, manøvrebane eller køreteknisk anlæg, skal Lektionsplanen anvendes. 
Der er mødepligt til al undervisning, og du skal være der senest ved lektionernes start. Lektionsplanen skal 
underskrives, efter hver undervisningsgang! Lektioner skal tages i dato-rækkefølge, i  overensstemmelse 
med planen. Én gang i forløbet må du tage 4 x 45 min. teori som selvstudie.

Manøvrebane: Hørningbanen eller Køreteknikken i Viborg. Du afhentes ved teorilokalerne på det 
tidspunkt, der aftales, første teorigang. Husk at være præcis! Udeblivelse koster kr. 1.000,-, og du kan ikke 
fortsætte med teori- og kørelektioner, men, skal flytte til et andet hold. Kurset inkl. transport tager ca. 4 timer.

Kørelærer: 2. teorigang får du oplyst, hvilken kørelærer, du skal køre med. Du skal kontakte kørelæreren, 
inden 2 dage, for at aftale de første lektioner, der skal køres efter 3. teorigang. 

Teori: Der undervises fra kl. 18:30 - ca. 21:30 den ugedag, du er startet, 8 gange ialt. 

Kørelektioner: Starter bag DGI-Huset / Bruun’s, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Udeblivelse uden 
afbud koster kr. 450,- pr. mistet lektion. Hvis du ikke får kørt de fastlagte lektioner inden næste teorigang, 
skal du flytte til et andet hold ca. 2 uger, senere. 

Førstehjælp: Vi afholder løbende det obligatoriske kursus i samarbejde med Dansk Røde Kors. Første 
teorigang kan du tilmelde dig et kursus, som skal betales med kontanter eller check, på kursusdagen. Kurset 
koster kr. 500,-. Hvis du tager kurset et andet sted, skal du tage kursusbeviset med til os. 

Før teoriprøve kan bookes: Fremskaf foto 3,5 x 4,5 i s/h eller farve. Gå til en fotohandler, da der er 
strenge krav til fotoet. Lægeerklæring (husk at tage fotoet med til lægen). Kopi af eventuelt knallertkørekort 
eller traktorkørekort. Førstehjælpsbevis.

Ovennævnte afleveres, senest 4. teorigang.

Prøvegebyr til politiet kr. 600,- skal indbetales via internettet, og du får nærmere besked, herom. 

Til teoriprøven: Medbring Ansøgning om Kørekort, Lektionsplan, gyldigt pas eller dåbsattest + 
billedlegitimation, evt. kørekort. Prøven foregår i Fredensgade 19, 8000 Århus C. Kom i god tid! Hvis du 
kommer bare 1 minut, for sent, eller glemmer papirerne, nægtes du adgang til prøven, og skal så betale nyt 
prøvegebyr og vente 2 - 3 uger, igen!

Efter teoriprøven: Kontakt din kørelærer, så denne kan bestille køreprøve, til dig. Ansøgning om kørekort 
+ Lektionsplan afleveres til kørelæreren eller i køreskolen, efter aftale, så pas godt på papirerne!

Køreteknisk kursus: Køreteknikken i Viborg. Du afhentes ved Kørelærer Gruppen, Ceres X’et, 
Vesterbrogade 31, 8000 Århus C på det tidspunkt, der aftales sidste teorigang. Medbring Ansøgning 
om kørekort + Lektionsplan. Udeblivelse koster kr. 1.000,-! Kurset inkl. transport tager ca. 6 timer.

Lene 30 11 91 04
Rasmus     25 36 56 26
Peter          28 25 75 62
René 22 33 82 87
Kenneth    20 48 12 09 

Kørelærer Gruppen 
Risskov afd.
Ndr. Strandvej 156
8240 Risskov

Huskeseddel til 
kørekort kat. B

8000 + 8240



Til køreprøven: Medbring gyldigt pas eller dåbsattest + billedlegitimation + evt. kørekort. Hvis du glemmer 
et eller flere dokumenter, aflyses prøven, og du skal så betale nyt prøvegebyr og vente yderligere 2 – 3 uger! 
Din kørelærer medbringer Ansøgning om Kørekort + Lektionsplan.

Vi mødes 1 time, inden køreprøven, ved DGI-Huset, og kører en opvarmningslektion, inden vi ender ved 
startstedet, ca. 10 minutter før prøven. Leje af bil i 1 time til køreprøven koster kr. 450,00. Du kommer til 
prøve i den skolevogn, du har lært at køre i, men, skolevognsskilte m.m. fjernes, så du kører ’under cover’.

Betaling: Den samlede kursuspris kr. 3.800,- (tilbudspris - du sparer kr. 700,-!) for teori, manøvrebane og 
køreteknik skal betales senest 2. teorigang. Ved senere betaling er prisen kr. 4.500,-, og der fremsendes 
faktura med betalingsfrist på 8 dage.

Det nemmeste er, hvis du overfører beløbet for teori, manøvrebane og køreteknik til 
Sparekassen Kronjylland, reg,-/kontonr. 6181 0000 403989, mrk. ’dit navn’. 

Alternativt kan du betale kontant, med check eller chip-dankort (kun i 8000).

Hvis du har behov for ekstra manøvrebane- eller køreteknik undervisning, udover lovens krav, skal du kun 
betale kr. 500,- pr. ekstra gang; dog kr. 1.500,-, hvis du er alene på banen.                                                                                                                      

Kørelektioner afregnes med din kørelærer. Hver lektion koster kr. 450,- og betales efter hver 4. lektion. 
Ved forudbetaling af de første 16 lektioner (kr. 6.000,-), senest 2. køregang, koster disse kr. 375,- pr. stk., så 
du sparer kr. 1.200,- Supplerende lektioner koster kr. 450,- pr. stk. Du kan betale kontant, med check eller 
bankoverførsel. Din kørelærers kontonr. findes på vores site under dennes profil i ’medarbejder-galleriet’.

Teoribog: Kan købes til kr. 200,-. Bogen betales kontant ved udleveringen. 

CD-rom: du får ca. 14 evaluerende teoriprøver i køreskolen. Herudover kan du supplere med 9 ekstra prøver 
fra den cd, vi sælger til kun kr. 100,-.

DVD: 2 skiver med ialt 185 min. undervisning + 4 prøver til kun kr. 200,-.

Ekstra teori: efter de obligatoriske 8 gange er gratis. Lektionsplan skal medbringes! Du kan se på 
opslagstavlen, hvornår der er mulighed for ekstra lektioner. Ekstra teori skal aftales med din kørelærer.

Inden køreprøvedagen får du at vide, hvor meget, du skylder i alt t.o.m. køreprøven. Det skyldige beløb skal 
afregnes inden køreprøven, medmindre andet er aftalt, da prøven ellers kan aflyses. Dette medfører betaling 
af nyt prøvegebyr, ekstra kørelektioner og yderligere ventetid på dit kørekort.

Pauser i undervisningen: der er helt klare regler for, hvor længe du må holde pause i køreundervisningen. 
Disse regler fra Kørekortbekendtgørelsen kan ses og downloades på vores site under ’downloads’.

 

PS – det er mens kørelæreren sidder ved siden af, man lærer noget. Efter køreprøven øver man sig bare ….

010115

Her tager du ikke blot kørekort - du lærer at køre bil!


