
Velkommen til Gittes Køreskole 

Til elever og forældre 

 

Tak for din tilmelding til Gittes køreskole 

Her er lidt information inden du skal starte på dit kørekort, hvis du har spørgsmål, kan du kontakte mig på mobil 26811788 eller 

mail.  Der kan også være nogle svar på min hjemmeside: gittes-koreskole.dk eller Facebook: gittes-koreskole.dk. Nogle dage før 

start får du en sms af mig, som du gerne må svare tilbage på.  

 

Første gang du kommer til teori får du nogle papirer, der skal skrives under på. Papirerne bruges til at du kan komme til 

teoriprøve og køreprøve. Du får udleveret en kode til teoriundervisning på nettet, hvilket du kan benytte dig af derhjemme, til at 

øve og genopfriske den undervisning du får hos mig.  

 

Lægeerklæring og førstehjælp 

Du skal bruge et færdsels relateret førstehjælpsbevis. Det er et kursus der varer 8 time. Røde kors har en del kurser, hvor du kan 

tilmelde dig via deres hjemmeside. Ellers hjælper jeg med at finde et sted til dig.  

Du skal også have en lægeerklæring. Det får du ved egen læge. Du skal medbringe et pas billede til lægen. Lægeerklæringen må 

kun være 3 mdr. gammel. 

Hvis du har et førstehjælpskursus eller en lægeerklæring når du starter til teori, skal du medbringe det til mig. Det er en fordel 

for os begge, at du medbringer det til første teoriundervisning, dog ikke et krav. Det er dog bedst at få det i orden så hurtigt som 

muligt 

Betaling 

2. gang du kommer til teori, får du 2 regninger, hvor den første skal betales inden en uge, og den anden efter en måned, der står 

datoer på regningerne. Ekstra lektioner, og leje af skolevogn til køreprøven, skal betales inden prøven. 

Prøvegebyret på 600kr er med i lovpakkeprisen. Det er både til teoriprøve og køreprøve, hvis prøven bestås første gang. 

Hvis man dumper en teoriprøve, sender jeg et link til din e boks, hvor du skal betale 600kr. til staten, for at få lov til at gå op 

igen. Når gebyret er betalt, kan jeg bestille en ny teoriprøve til dig. 

Hvis man dumper en køreprøve, sender jeg et link til din e boks, hvor du skal betale 600kr. til staten, for at få lov til at gå op igen. 

Når gebyret er betalt, kan jeg bestille en ny køreprøve til dig. Hvis man skal op igen til køreprøve, skal man betale for de ekstra 

timer der er behov for, og 500kr. for leje af skolevogn til køreprøven. 

Køreprøve 

Før en køreprøve mødes vi altid 1 time tidligere end køreprøvens start, vi kører i 45 min, og er på prøvestedet i god tid. Leje af 

skolevogn er med i lovpakkeprisen første gang.  

Ekstra timer 

Der er 16 kørelektioner med i lovpakken. I mange tilfælde er der behov for flere kørelektioner, det er mig som kørelærer, der 

vurderer om der er behov for flere. Ekstra lektioner står på sidste side i lektionsplanen. En lektion er på 45 min. Og koster 500 kr. 

pr. lektion. 

 

Jeg glæder mig til at møde dig, og ser frem til en god tid sammen med dig.  

Hilsen Gittes Køreskole 

 


