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Vedrørende godkendelse af din ansøgning om kørekort (P23) 
Kære elev (og forældre) 
Først et stort tillykke med din beslutning om at få kørekort J 
Der er en del praktiske ting som du skal have på plads før vi kan aflevere din ansøgning om 
kørekort i Borgerservice.  
 
Din ansøgning skal nemlig godkendes i Borgerservice før vi kan beramme en teoriprøve til dig og 
efterfølgende beramme en praktisk prøve til dig. 
Selve ansøgningen får du udleveret på køreskolen på den første teoriaften, hvor vi hjælper dig 
med at udfylde ansøgningen korrekt. 
Håndteringen af din ansøgning tager vi os af på køreskolen, men der er en del ting som skal på 
plads inden vi kan aflevere din ansøgning om kørekort i Borgerservice. 
 
Du skal aflevere nedenstående til os (helst når du møder til teori første gang, ellers hurtigst muligt 
efter teori 1): 

• Lægeerklæring (som du skal have hos din egen læge. Husk du skal bestille tid først) 
• Foto til kørekort/pas (foto kan du få taget i Borgerservice, eller hos en fotohandler) 

Husk navn på din lægeerklæring og bagpå dit foto inden du afleverer det til os J 
• Kopi af dit sundhedskort (det hed tidligere sygesikringsbevis). (Vi kan tage kopi på skolen) 
• Kopi af dit opholdskort (hvis du er født udenfor EU, og ikke er dansk statsborger) (Vi kan 

tage kopi på skolen) 
• Hvis du er under 18 år, skal du også have de to nedenstående samtykkeerklæring fra begge 

dine forældre, hvis der er fælles forældremyndighed. 
Link: https://hillerodckoreskole.dk/wp-content/uploads/2020/03/samtykkeerklæring.pdf 
Link: https://hillerodckoreskole.dk/wp-content/uploads/2020/01/Samtykkeerklæring-til-
Handelsbetingelser-1.pdf 
Har I ikke en printer der hjemme, kan du få de to samtykkeerklæringer på skolen, som du 
kan tage med hjem 

• Gennemført færdselsrelateret førstehjælp (det kan du tage på køreskolen) 
Tager du førstehjælp på køreskolen, behøver du ikke aflevere noget til os. Har du taget 
førstehjælp et andet sted, skal du medbringe en kopi af dit kursusbevis til os 
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