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Obs henvendelser vedr teori altid til Claus 30204410
Ovenstående er et vejledende undervisningsforløb: bl a kan kravlegård og køreteknik rykkes,- nogle af kørelektionerne lægges samtidig ect

Undervisningen skal mindst omfatte 29 lektioner i teorilokalet og 22 kørelektioner (4 på kravlegård / 13 på vej/ 5 på køreteknik) ligeledes skal undervisningen strække sig over min. 14 undervisningsdage. Det er elevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner der skal
haves, inden den praktiske prøve kan aflægges , - det vil sige, at hver enkelt teori- & køregang skal være aflagt til fuld tilfredsstillelse, før næste påbegyndes,- ligeledes skal undervisningen foregå i rækkefølge, som ovenfor skematiseret
Konsekvens af pauser i undervisningen:

afbrudt i mere end 3 mdr før lektionsplanens afsnit 7 = helt forfra
afbrudt mellem 3-4 mdr i lektionsplanens afsnit 7 = starte igen fra lektionsplanens lektion 4
afbrudt i mere end 4 mdr før bestået teoriprøve = starte helt forfra
afbrudt mellem 3-5 mdr efter bestået teoriprøve = gennemføre 4 lektioner af 45 min i lektionsplanens afsnit 7
afbrudt i 5 mdr eller mere = starte helt forfra og ny teoriprøve
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Det er os du skal kontakte hvis der er noget du er i tvivl om undervejs i forløbet.
For at du kan komme til prøve skal du sørge for at aflevere en motorattest til køreskolen inden start på kurset, erfaringsmæssigt er
der 2-4 elever på hvert hold som ender hos embedslægen, dette tager 2-3 måneder at sagsbehandle. Skal du have et hurtigt
kørekort skal lægeattesten være godkendt inden start.
Vi skal samtidig bruge en kopi af dit kørekort til sagsbehandling ved borgerservice.
Du skal selv stille med godkendte Mc støvler og handsker til alt praktisk undervisning – resten kan du låne på bane og til
øvelseskørsel på vej.

Du skal sikre dig at din private Ulykkesforsikring dækker kørsel på MC/farlig sport.

Tak for din tilmelding til motorcykelkørekort
Første lidt praktisk omkring forløbet.
Vi har i dag 3 forskellige kategorier motorcykel A1 lille 18 år - A2 Mellem 20 år- A (22)24år- - Det er vigtigt du du er afklaret med hvilken kategori du
skal have kørekort til inden manøvrebanen, idet denne skal gennemføres på ønsket kategori motorcykel.
Du skal forvente at skulle på manøvrebane senest inden du møder til3. teorigang – ved alle forløb, forvent manøvrebanen tager ca. 5 timer.

Du skal have sikkerhedsudstyr klar til holdtstart og gerne have en lægeattest klar ved start.
Betaling ½ inden manøvrebane og ½ inden teoriprøven

Når kurset starter er det typisk:
Fastsat startdato herefter skal du på manøvrebane inden du har teorigang 3.
Kørsel på vej i inden 4 teorigang
Vi har normalt fast teori på samme 2 ugedage.
Derefter kørsel på vej igen 2 lektioner (Kørsel skal afvikles før vi må ha teori igen)
Der tillades lovmæssigt kun fravær fra teori 1 gang, ellers kan du ikke fortsætte på holdet.
Når teorien er slut skal du til teoriprøve ved politiet, derefter på køreteknisk anlæg igen denne gang en time mere end på manøvrebanen, god ide at
slappe af dagen efter Kta, denne dag kan være hård for kroppen.
Vi benytter køreteknisk anlæg i Støvring. Hæsumvej 55-57, 9530 Støvring tlf 98190911

Kørsel på vej:
Foregår i hold a 3 elever det er derfor vigtigt du møder i god tid når vi skal køre, idet der normalt skal klædes om før/efter. Vi forventer du møder 15
min. Før aftalt køretid.
Vi har planlagt tider med manøvrebane og køreteknik på forhånd og vi forsøger at være fleksible omkring køretider,
Mangler du svar på evt. spørgsmål ring da venligst Claus på 30 20 44 10 eller mail claus@skolevogn.dk

Vi glæder os til at se dig i køreskolen Allan Pedersen, Anders Krogh Jensen, Claus Beck, Thomas Kjellin & Martin Schultz

