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Den almindelige opfattelse er, at du først må begynde køreuddannelsen 3 måneder før din 18 års 
fødselsdag, det gælder dog kun øvelseskørslen. Undervisningen skal mindst tage 14 undervisnings-
dage, men du skal dog forvente, at det normalt tager ca. 2½ til 3 måneder at gennemfører under-
visningen, så  der er ingen grund til at starte tidligere. Du kan dog godt forberede dig lidt, her tænkes 
i forhold til Førstehjælp, Lægeerklæringer og aftale med køreskolen m.v.. 
 
Når din kørekortansøgning er godkendt i bookingsystemet, kan du koncertrerer dig om den egentlig 
undervisning, der som minimum er 53 lektioner fordelt på; 
  

• 29 lektioner á 45 min i teori. 
•   4 lektioner på lukket øvelsesplads (Manøvrebane). 
• 16 lektioner på vej. 
•   4 lektioner på køreteknisk anlæg  (glatbane). 

 
Du skal dog være opmærksom på at hos Kørekort-i-Køge.dk er holdningen, at I prioteret rækkefølge, 
kommer familien først, Skole/arbejde er nr. 2, og kørekortet kan derfor kun være nr. 3, så hvis du kan 
medbringe et skoleskema, eller en arbejdstidsoversigt, kan vi lettere planlægge ud i fremtiden mht. 
øvelseskørsel. 
 
Ifølge kørekortbekendtgørelsen kan kørekort udstedes til en person, der ved en prøve godtgør at 
have tilstrækkelig kørefærdighed og fornødent kendskab til køretøjet og dets behandling samt til 
færdselsreglerne. Derfor står der i forhold til lektionsantallet i det overstående ”minimum”. Langt de 
fleste har et behov for flere lektioner end det lovbefalede. Lidt firkantet kan du sige at den dag, du 
kan kører rundt uden nævneværdig vejledning fra din kørelærer, er du prøveklar. 
 

Følgende  skal  køreskolen  bruge  fra  dig:Følgende skal køreskolen bruge fra dig:  

• Underskrevet køreundervisningsaftale. 
• Underskrevet Kørekortansøgning  
• En Lægeerklæring.  
• Kopi af Sundhedskort/Sygesikringskort.. 
• Kopi af evt. Opholdstilladelse. 

Kørekort-i-Køge.dk skal nok sørge for, at få din ansøgning afleveret og godkendt på borgerservice. 

  

Teoretisk  Køreprøve:Teoretisk Køreprøve:  

Du skal bestå en teoretisk prøve bestående af 25 billeder, hvor der i din besvarelse maximalt må 
være fejl i 5 billeder. 
 

Praktisk  Køreprøve:Praktisk Køreprøve:  

Du skal kunne bestå en praktisk køreprøve, baseret på rigspolitiets fejlkatalog for kørekort-
erhvervelse katagori B. 
 

II  ssæærrlliiggee  ttiillffæællddee  kkaann  ddeett  ttaaggee  lliiddtt  ttiidd  aatt  ffåå  KKøørreekkoorrttaannssøøggnniinnggeenn  ggooddkkeennddtt.. 
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