VIGTIG INFO TIL ALLE ELEVER
Velkommen til Bachs Gear!

På denne køreskole lægges der vægt på gensidig respekt og frihed under ansvar.
Det er en livslang uddannelse at tage et kørekort og det beror på et samarbejde mellem kørelærer og elev under forløbet, men det
er bilistens eget ansvar at holde sig ajour med ændringer i færdselsloven, skilte osv fra praktisk prøve er overstået og kørekortet er
i hus.
Det er en kæmpe tillid du får udvist fra kørelærerens side når vedkommende sætter sig ved siden af dig, med dig bag rattet, i
skolevognen. Der er fuld forståelse for at du ikke kan håndtere at køre en bil før du har kørt 3 – 4 gange.
Du er på køreskolen for at lære og derfor forventes det ikke at du kan køre en bil, når du starter.
Hvad ville kørelærerens job så være?
Men du skal stadig vise at du kan respektere det du bliver lært samt de andre elever og deres meninger, når vi sidder i lokalet.
Du skal have gennemgået en lovpakkes indhold som minimum for at kunne indstilles til teoriprøve og derefter den praktiske
prøve.
Lovpakken indeholder et minimum af lektioner i forløbet, derfor må det påregnes at der kan blive brug for ekstra lektioner,
teoretiske såvel som praktiske.
Lovpakken indeholder:
Teoriundervisning
Manøvrebanekursus a 4x45 minutter
16 kørelektioner a 45 minutter (der køres 2x45 min pr gang)
Glatbanekursus a 4x45 minutter
Derudover skal der påregnes ekstra udgifter til:
Pasfotos (som skal medbringes til praktisk prøve)
Førstehjælpsbevis (som skal være gennemført før der kan bestilles praktisk prøve)
Motorattest som bestilles hos lægen
Evt ekstra køretimer

Logbog:
Husk at du altid skal medbringe din logbog (Kørelærerens Eksemplar) når du skal til såvel din teoretiske som praktiske lektion.
Du skal betragte din logbog som dit midlertidige kørekort.
Det er især vigtigt, at du medbringer lektionsplanen ved dine praktiske lektioner, idet din kørelærer kan afvise at gennemføre
køretimen.
Du skal i så fald selv betale for en ny tilsvarende praktisk lektion.
Den tilhørende teorilektion skal være underskrevet af en kørelærer, før den praktiske lektion kan gennemføres.
Teoretiske lektioner:
Teorilektioner foregår som udgangspunkt som tavleundervisning i lokalet indenfor køreskolens åbningstider. Man har ret til at
tage 2 teorilektioner a 2x45 minutter hjemmefra, dette skal dog aftales med kørelæreren.
Dette er dog ikke tilladt hvis man har fået et kørselsforbud.
Efter aftale vil der være evaluerende prøver i teorilokalet.
Praktiske Lektioner:
Det er vigtigt at du møder op til køretimerne frisk og veludhvilet, da det vil forringe din indlæring samt udførelse af manøvrer
enormt og dermed resultere i at du skal køre lektionen en gang til og dette vil koste ekstra. Det er selvfølgelig forståeligt at
sygdom kan opstå i løbet af dagen, men så sørg for at informere kørelæreren om dette hurtigst muligt.

Bestilling af teoriprøve:
Teoriprøve kan bestilles via din kørelærer, hos politiet, når du kan bestå teorprøve med
max 5 fejl køreskolens undervisningslokaler.
Følgende skal afleveres for at kunne blive godkendt og derefter indstillet til teoriprøve:
- Udfyldt ansøgning om kørekort
- Udfyldt samtykkeerklæring fra forældrene (hvis man er under 18 år)
- Motorattest (max 3 måneder gammel)
- Kopi af brev fra politiet (ved generhverv)
Ovenstående dokumenter skal indleveres til køreskolen før du kan blive godkendt til teoriprøve.
Det er en god idé at få afleveret det hele i god tid, så du kan blive godkendt således at erhvervelsen af dit kørekort ikke bliver
unødvendigt forsinket.

Betaling af teoriprøve:
Når din ansøgning om kørekort bliver behandlet i Borgerserivce, vil der automatisk blive sendt et betalingslink med opkrævning
af 1000 kr til din e-boks. Betaling foregår ad denne vej og køreskolen har intet med gebyret at gøre. Der kan dog opleves
forsinkelser i forbindelse med fremsendelse af linket til din eboks.

Når du skal op til teoriprøve:
Når du skal op til teoriprøve, skal du møde på det angivne sted 15 – 20 minutter før prøvens start. Du skal medbringe følgende
til teoriprøven:
-

Ansøgning i underskrevet stand
Logbog i underskrevet stand
Gyldigt Pas/kørekort
Husk at få udfyldt alle nødvendige underskrifter samt stempler fra køreskolen (ved mangel på disse bliver du afvist fra
teoriprøven og derved skal der betales nyt gebyr for ny prøve)

Bestilling af praktisk prøve
Din praktiske prøve kan først bestilles, når du har bestået din teoriprøve. Dette vil bero på en vurdering af dine kørefærdigheder,
som foretages af kørelæreren.
Du skal bestille din praktiske køreprøve hos din kørelærer.
Betaling af praktisk prøve aftales endvidere med din kørelærer.
Til selve den praktiske prøve skal følgende medbringes:
- Ansøgning
- Lektionsplan
- Pas/dåbsattest
- Pasfoto
Vi mødes
1 time før køreprøven starter, for opvarmning.

Bestilling af glatbanekursus/køreteknisk kursus
Når du er færdig med alle teoretiske og praktiske lektioner, skal du på glatbanekursus (køreteknisk kursus). Du skal lave en aftale
med din kørelærer om du er klar til at gennemføre glatbanekursus. Hvis din kørelærer godkender dig, sørger vedkommende for
bestilling og du vil modtage besked om dato og klokkeslæt. Din tilmelding til glatbanekursus er bindende 7 dage før kursusdag,
dvs. du kan afbestille dit kursus indtil 7 dage før kursuset.
Såfremt du ikke overholder fristen, skal du betale for et nyt kursus.

Betaling af lovpakke og ekstra køretimer
Når du har tilmeldt dig hos køreskolen får du udleveret en faktura, hvoraf der vil fremgå beløb til betaling samt betalingsfrist.
Kontonummer som der skal overføres til, vil ligeledes fremgå af denne.
Har du brug for at opdele fakturaens beløb i rater, kan dette aftales – typisk deles i 2 rater og den første halvdel skal betales før
manøvrebane og anden halvel skal betales før der påbegyndes køse. Typisk med en måneds mellemrum.
Ekstra kørelektioner skal afregnes kontant med kørelæreren fra gang til gang.
Aflysning
Såfremt du er forhindret i at deltage i undervisning som involverer kørsel eller i en prøve, er det vigtigt både for din kørelærer og
dig, at undervisningen aflyses i god tid.
Ved at aflyse i god tid, kan vi hurtigere finde en anden tid som passer dig, og du undgår at komme bagud med din undervisning.
Derfor har skolen følgende regler angående aflysning af undervisning:
• Aflysning af køretider skal ske dagen før inden kl. 12.00.
• Manøvrebane skal aflyses senest 4 hverdage før.
Husk weekend og helligdage tæller ikke med.
• Køreteknisk anlæg skal aflyses senest 7 hverdage før.
• Førstehjælpskursus skal aflyses senest 3 hverdage før.
• Prøver hos politiet skal aflyses senest 7 hverdage før.
• Hvis man aflyser for sent eller udebliver fra en aftale, skal der betales alligevel uanset årsag.

God fornøjelse!

