
Informationsfolder  
 

Du skal bruge denne folder til hele dit 

kørekortforløb, og det vil være en god ide  

at lade dine forældre læse den. 

Kørelærer Per Ahlehoff 
Tlf. 4015 9020 

Mobilepay nr. 50070 

AHLEHOFF  

KØRESKOLE 

Kørekort & Førstehjælp 

 

Starttilbud 1      kr. 9975.- 
Indeholder lovens min. krav til 

kørelektioner på vej 

Teorikursus 

Banegebyr + 4 kørelek. a' 45 min. 

16 kørelektioner a' 45 min. på vej 

Berammelse af prøve samt administration 
bookingsystem          

---------------------------------------------- 
Herudover skal du på : 

Køreteknisk kursus kr. 1975.-  

Førstehjælp kr. 700.- 

Lægeattest ca. kr. 450.- 

Prøvegebyr politi. kr. 600.-  
Evt. ekstra kørelek. kr. 500.- pr lek. 

Teoriundervisning på nettet 3 mdr. kr. 400.-

 Praktisk prøve afregnes med 1 kørelektion + 
kørelektion til opvarmning 

------------------------------------------------------- 
Prisliste hvis der ikke vælges starttilbud: 

Teorikursus kr. 2400.-  

Kørelek. a' 45 min. kr. 500.- 

Banegebyr kr. 600.- 

Berammelse af prøve samt administration 
bookingsystem kr. 150.- 

 
Afbud af bestilt køretid dagen før inden kl. 12 

 
Starttilbud: Faktura til Mobilepay / netbank 

første gang du kommer til teori. 

Vi gør opmærksom på at hvis man køber en 
samlet pakke og forløbet afbrydes vil det 

forbrugte blive fratrukket i en evt. 
tilbagebetaling (efter gældende listepris) 

Danske bank kto.nr 3349-3349144786  
Mobilepay nr. 50070 

  

Køreprøve: 

Køge, Vordingborg, Maribo 

Ansøgning, Lektionsplan, Pas 

HUSK !! 
Til Lægen: 

Pasfoto 

Borgerservice:  

Solrød Center 1, 2680 Solrød 

Ansøgning, Lægeattest, Førstehjælpsbevis, 

Samtykke-erklæring ( u. 18 år),  

kr. 600.- (evt. betalt via link i e-boks ) 

Manøvrebane: 

Åsvej 26, Jersie, 2680 Solrød Strand 

Ansøgning & Lektionsplan 

AFBUD: 
Køretid dagen før inden kl. 12.00  

Manøvrebane & Glatbane 7 dage før 

Førstehjælpskursus 7 dage før 

Teori– og køreprøve 7 dage før 

ellers betales der fuld pris ! 

Køreteknik: 

FDM, Abildgårdsvej 17, 4000 Roskilde 

Ansøgning & Lektionsplan 

Teoriprøve : 

Politi, Kongsberg Allé 4, 4600 Køge 

Ansøgning, Lektionsplan, Pas 

Her vil du finde den information som du 

har brug for, så du kommer så let som 

muligt igennem hele dit kørekortforløb. 

Kørelærer Jannie Hansen 
Tlf. 3050 3839 

Mobilepay nr. 28014 

Cvr. 10356776 

Teorilokale 

Solrød Strandvej 83,  

2680 Solrød Strand 

Køreskolens priser pr. 1.10.2019 
inkl. 25 % moms 



Teoriprøve 

For at kunne komme til teoriprøve skal teo-

rien være gennemført og mindst 14 lektio-

ner skal være kørt, jævnfør lektionsplan for 

køreuddannelse, kat B 

Køreprøve 

For at komme til køreprøve skal du kunne 

betjene bilen helt selvstændigt, samt  

forudse trafikken og udvise den fornødne 

risikoforståelse, så det bliver sikkert, både 

for dig og dine medtrafikanter at færdes i 

trafikken. 

Lovens absolutte minimumskrav er 16 lekti-

oner på vej, men det er de færreste der kan 

nøjes med så få lektioner, og det er den  

enkelte elevs formåen der er afgørende for 

hvor mange ekstra lektioner der skal til, før 

en prøve kan beståes. 

Det er køreskolen der indstiller til prøve. 

 

Et rigtigt godt råd til jer: 

”Kør bil” når i kører sammen med jeres for-

ældre, og ikke bare sidde og surfe på mobi-

len ;-) Spørg til jeres forældres kørsel og få 

dem til at forklare hvorfor og hvordan de 

klarer de situationer som opstår i trafikken.  

Træk på deres erfaring og kunnen, det styr-

ker din indlæring :-) 

Start på kørekort 
Den første gang til teori vil vi: 

 Udfylde Ansøgning om kørekort 

 Lektionsplan og uddannelsesforløb 

 Samtykkeerklæringer (u.18 år) 

 Aftale tid til Manøvrebane 

 Påbegynde undervisningsforløbet 

 

Du skal inden 2. gang til teori: 

 Bestille tid til lægeattest 

 Bestille tid til førstehjælp  

(hvis du ikke allerede har et bevis ) 

 Dine forældre skal underskrive samtykke-

erklæringer og du afleverer til køreskolen 

2. gang til teori (u.18 år) 

 Betale for dit starttilbud 

 

Betaling : 

Der fremsendes altid faktura til straks-betaling. 

Der kan betales med Mobilepay, bankoverfør-

sel eller kontant. 

Ved manglende betaling pålægges gebyr 

 

Ekstra kørelektioner ved behov, udover start-

pakken, brug mobilepay i skolebilen. 

Teoriundervisning  

10 uger - Mandag eller Onsdag  kl. 17.30—20.00   

Teoriundervisning kommer før kørsel på vej, og 

kørsel på vej skal være afviklet før ny teori 

påbegyndes. Det er ifølge loven kun tilladt med 

fravær en gang til teori i de første 10 uger. 

Konsekvens ved fravær mere end en gang, vil 

være ene-undervisning til normal lektionspris, 

eller rykke til hold der er startet senere. Hvilket vil 

betyde mindst 1 måneds længere forløb før 

teoriprøve er muligt. 

 

Beståelsesgaranti ! 
Du skal møde hver uge i de første 10 uger. 

Du skal læse din teori til hver gang. 

Bestå 2 af køreskolens eval. teoriprøver. 

 Faktum: Hvis du er god til teorien, bliver det 

nemmere at lære at køre = færre køretimer  

 

Kørsel på vej:  

Aftales efter hver køretime, og det vil i kørekort-

forløbet betyde at du skal ud og køre på 

forskellige tider af dagen, samt mørkekørsel.  

Lidt fravær fra job, skole, uddannelse, kan ikke 

helt undgås, men vi prøver at minimere det så 

meget som muligt. 

Vigtigt - Husk Lektionsplan - Hver gang  

Ingen lektionsplan - ingen undervisning 

 

Teori & Kørsel Prøver 


