


2 7  

Opmærksomheden henledes på, at det i 
medfør af straffelovens § 163 er strafbart at 
afgive urigtig erklæring til brug for offentlig 
myndighed, og at straffen herfor er bøde, 
eller fængsel i indtil 4 måneder. 

Særlig køreundervisning skal gennemføres i 
overensstemmelse med de regler, der gæl- 
der for køreundervisningen til den kategori, i 
hvilken den forseelse, der ligger til grund for 
kørselsforbudet, er begået. 

 
Såfremt kørselsforbudet er begrundet i  kør- 
sel med traktor/motorredskab, registrerings- 
pligtig knallert eller  trehjulet  motorcykel,  
skal særlig køreundervisning gennemføres i 
overensstemmelse med de regler, der gæl-  
der for køreundervisningen til den første 
kategori, som den pågældende har erhver-  
vet. (Dette er enten kategori A eller kategori 
B). 

 
Køreundervisningen skal gives af en køre- 
lærer, der er godkendt til den kategori, som 
den særlige køreundervisning omhandler. 

 
Den særlige køreundervisning skal mindst 
omfatte 8 lektioner i teorilokalet og 8 køre- 
lektioner (øvelseskørsel), dette er det abso- 
lutte minimum, og undervisningen skal 
mindst strække sig over 8 undervisningsda- 

ge. Der er ikke mulighed for selvstudium i 
den særlige køreundervisning. Lektionspla- 
nen skal udfærdiget i 2 eksemplarer. Det  
ene eksemplar skal udleveres til eleven. 
Kørelærerens eksemplar skal altid være til- 
stede ved undervisning og skal medbringes 
ved teoriprøver og ved praktisk prøve. 

 
Den undervisende kørelærer og elev skal 
straks efter afslutningen af hver lektion med 
deres underskrifter (mindst ét fornavn og 
efternavn) i kørelærerens eksemplar af lek- 
tionsplanen bekræfte, at der er undervist i 
indhold af omhandlende lektion, herunder 
bekræfte datoen for lektionens gennemfø- 
relse og den faktiske anvendte tid. 

Dansk Kørelærer-Union februar 2019. 
 

 
Konsekvens af pauser i undervisningen: Er undervisningen afbrudt i mere end 3 måneder, 
skal undervisningen påbegyndes helt forfra. 

 
HUSK! 
Ved prøverne skal medbringes billedlegitimation, udstedt af offentlig myndighed (f.eks. pas, 
evt. tidligere udstedt kørekort) eller original dåbs- navne- eller fødselsattest samt billedlegiti- 
mation. 

 
Kørelærerens navn, adresse, telefonnummer Kørelærerens navn, adresse, telefonnummer 

Kørelærerens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Kørelærerens navn, adresse, telefonnummer Kørelærerens navn, adresse, telefonnummer 

Kørelærerens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der tages forbehold for ændringer i lovgivningen, der er foretaget efter udgivelse af denne 
lektionsplan. Der tages ligeledes forbehold for evt. fejl og mangler. 

Repetitionslektioner 
Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 

Dato: Lektion Antal min. Elevens underskrift: Kørelærerens underskrift: 
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LEKTION 1-2 
2 x 45 min. (Teorilokale) 
4.1 Opfattelse og reaktion. 
4.2 Syn og bevægelse. 
4.3 Bedømmelse af hastighed og 

afstand. 
4.4 Lovbestemmelse om køreevne og 

helbred. 
4.5 Andre trafikanters adfærd. 
4.6 Bedømmelse af andre trafikanter. 
4.7 Egne holdninger og egen adfærd. 
6.1 Anvisninger for færdslen. 
6.2 Sikker og uhindret afvikling af 

færdslen. 
7.1 Igangsætning og standsning ved 

køre banekant. 
 

 
LEKTION 3 
1 x 45 min. (Øvelsesstrækning) 
7.1 Igangsætning og standsning ved 

kørebanekant. 
7.2 Placering under ligeudkørsel. 
7.3 Hastighed under ligeudkørsel. 
7.4 Vognbaneskift og sammenfletning. 
7.5 Vending og baglænskørsel. 

 
 
 

LEKTION 4 
1 x 45 min. (Teorilokale) 
7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og 

gående mv. 
7.7 Møde. 
7.8 Kørsel foran eller efter andre. 
7.9 Overhaling. 
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder. 

 
 

LEKTION 5 
1 x 45 min. (Øvelsesstrækning) 
7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og 

gående m.v. 
7.7 Møde. 
7.8 Kørsel foran eller efter andre. 
7.9 Overhaling. 
7.10 Kørsel i trafiksanerede områder. 

7.2 Placering under ligeudkørsel. 
7.3 Hastighed under ligeudkørsel. 
7.4 Vognbaneskift og sammenfletning. 
7.5 Vending og baglænskørsel. 

 
 
 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 
 
 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 
 
 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 



4 5  

LEKTION 6-7 
2 x 45 min. (Teorilokale) 
7.11 Fremkørsel mod kryds. 
7.12 Ligeudkørsel i kryds. 
7.13 Højresving i kryds. 
7.14 Venstresving i kryds. 
7.15 Kørsel i rundkørsel. 

LEKTION 13 
1 x 45 min. (Øvelsesstrækning) 
7.18 Standsning og parkering. 
7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændings- 

tiden i øvrigt. 
7.20 Kørsel i tunnel. 

Kørsel i tunnel skal indgå i den praktiske 
undervisning, hvor dette er muligt. 

 

LEKTION 8-9 
2 x 45 min. (Øvelsesstrækning) 
7.11 Fremkørsel mod kryds. 
7.12 Ligeudkørsel i kryds. 
7.13 Højresving i kryds. 
7.14 Venstresving i kryds. 
7.15 Kørsel i rundkørsel. 

 
 

LEKTION 10 
1 x 45 min. (Teorilokale) 
7.16 Kørsel på motorvej. 
7.17 Kørsel ved siden af andre (tæt tafik) 

 
 
 
 
 

LEKTION 11 
1 x 45 min. (Øvelsesstrækning) 
7.16 Kørsel på motorvej. 
7.17 Kørsel ved siden af andre. 

 
 
 
 
 
LEKTION 12 
1 x 45 min. (Teorilokale) 
7.18 Standsning og parkering. 
7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændings- 

tiden i øvrigt. 
7.20 Kørsel i tunnel. 

LEKTION 14 
1 x 45 min. (Teorilokale) 
8.1 Særlige risikoforhold. 
8.2 Egne holdninger og adfærd. 

 
 
 
 

 
LEKTION 15 
1 x 45 min. (Øvelsesstrækning) 
Repetition af foregående manøvrer. 

 
 
 
 
 
 
LEKTION 16 
1 x 45 min. (Øvelsesstrækning) 
Repetition af foregående manøvrer. 
Forberedelse til køreprøve. 

 
 
 
 
 
 

Generelt om pauser i uddannelsen: 
Køreuddannelsen skal overholde princippet om integreret teori- og praktisk undervisning. 
Uddannelsen skal være sammenhængende, dvs. at der ikke må være ophold af længere varighed i ud- 
dannelsesperioden. Pauser over 3 måneders varighed får konsekvenser og årsagen til fraværet 
er uden betydning. 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 
Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 

Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 

 Dato for undervisningen: Faktisk anvendt tid i min.: 

x 
Kørelærerens underskrift: 

Elevens underskrift: 
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