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Velkommen Til Hellerup Trafik 

Velkommen til Hellerup Trafik.  Vi håber du bliver tilfreds med dit uddannelsesforløb. Vi har hér samlet 

nogle praktiske oplysninger til dig, men du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os med yderligere 

spørgsmål. 

Elevhæfte/Logbog: 

Elevhæfte skal medbringes til ALLE praktiske og teoretiske lektioner. Den skal underskrives af både 

kørelærer og elev (dig). Der kan ikke afviges fra denne regel. Det er et lovkrav og lektions-rækkefølgen SKAL 

overholdes.  

Har du købt vores pakketilbud, skal du begynde at betale for dine kørelektioner efter nr. 19 forudsat, at du 

ikke har haft:  

 Repetitions- lektioner undervejs 

 Er udeblevet fra en lektion 

 Har aflyst for sent 

 Pakken indeholder 26 lektioner, hvoraf 4 er på manøvrebane, 16 i trafikken og 6 på glatbanen. 

Manøvrebane: 

Aflysning skal ske op til 5 dage før eller ved lægeerklæring. 

Glatbane (Praktiske Del): 

For at komme på glatbane SKAL DU HAVE BESTÅET DIN TEORIPRØVE SAMT GENNEMFØRT LEK. 17. Husk at 

medbringe det blå elevhæfte samt din ”ansøgning om kørekort”. 

Tilmelding til Teoriprøve: 

Der kan i perioder være 3-4 ugers ventetid på prøver hos Politiet. 

For tilmelding til teoriprøve skal du aflevere flg. til din kørelærer: 

 Ansøgning om kørekort 

 Lægeerklæring fra egen læge (husk at medbringe godkendt billede med) 

 Kopi af sygesikringsbevis 

 Førstehjælpsbevis (original + kopi) 

 Kr. 700,- (gebyr til politiet) 
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Teori Prøven: 

Teoriprøven foregår hos Politiet (Kanikkegade 3, Hillerød). Kom til tiden ellers bliver du afvist. Når du skal til 

selve teoriprøven skal du medbringe: 

 Ansøgning om kørekort (Husk underskrift for teori, kørsel samt manøvrebane) 

 Dit røde elevhæfte (Du skal have taget alle lektioner til og med nr. 16) 

 Gyldigt pas eller original dåbs/navne attest og billed-id 

 

Praktisk Prøve (Køreprøve): 

Køreprøven bestiller din kørelærer. Der skal beregnes ekstra kørelektioner til køreprøven, typisk bruges der 

3 lektioner på selve køreprøve-dagen. Flg. skal medbringes til køreprøve: 

 Ansøgning om kørekort 

 Dit røde elevhæfte (Alt skal være underskrevet) 

 Gyldigt pas eller original dåbs/navne attest og billed-id 

 

KØRELEKTIONER SKAL AFLYSES HVERDAGEN FØR INDEN KL 12.00 

Ved for sen aflysning skal der betales for reserveret tid, ligeledes ved total udeblivelse. Kørelektioner 

foregår typisk til og fra køreskolen, medmindre andet er aftalt. 

 

HOLDES DER PAUSE I OVER 3 MÅNEDER SKAL DU STARTE FORFRA. 

LOVPAKKEN ER KUN GYLDIG I 1 ÅR. 
 

Mange hilsner… 

 

 

  

 


