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Kære elev
Køreskolen har udfærdiget denne lektionsplan for din undervisning.  
Et eksemplar skal udleveres til dig senest ved køreundervisningens første 
lektion. Dit eksemplar skal du bruge som orientering til dig og eventuelt din 
familie. Kørelærerens eksemplar, skal straks efter undervisning i såvel teoretiske 
emner som praktisk kørsel, underskrives af dig og din kørelærer. ( Dette gælder 
også på lukket øvelsesplads og køreteknisk anlæg )

Systemet er indført for at sikre dig den rigtige undervisning, til gavn for  
færdselssikkerheden.

Lektionsplanen er opdelt efter lovens mindstekrav, med 29 lektioner af mindst 
45 minutter i teoretiske emner og 24 lektioner af mindst 45 minutter i praktisk 
kørsel. Heraf 4 lektioner af mindst 45 minutter på lukket øvelsesplads og til 
sidst, lige inden køreprøven 4 lektioner af mindst 45 minutter på køreteknisk 
anlæg. De nævnte tider under lektionerne er det mindste du skal undervises i. 
Når du underskriver skal du skrive det faktiske antal minutter undervisningen 
varede.

Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Du skal huske, at det er et absolut minimums antal lektioner, det er derfor ikke 
sikkert, at du kan gennemføre undervisningen med så få lektioner.

Husk at kørelærerens eksemplar skal medbringes til såvel teoriprøven som 
køreprøven. Det betyder, at hvis du f.eks. ikke har kørelærerens eksemplar med 
til teoriprøven, bliver prøven ikke afviklet og du skal betale nyt gebyr.

Der må normalt ikke undervises i mere end 4 teorilektioner og 2 praktiske 
lektioner på samme dag. Der findes få undtagelser.

Du skal også huske, at det i henhold til straffelovens § 163 er strafbart for både 
elev og kørelærer, at afgive urigtig erklæring, til brug for offentlig myndighed, 
og straffen herfor er bøde, hæfte eller fængsel i indtil 4 måneder.



 Kørelærer (navn, adresse og tlf.)

 Kørelærer (navn, adresse og tlf.)

 Kørelærer (navn, adresse og tlf.)

 Kørelærer (navn, adresse og tlf.)

 Kørelærerens underskift

 Kørelærerens underskift

 Kørelærerens underskift

 Kørelærerens underskift

 Kørelærer (navn, adresse og tlf.)

 Kørelærer (navn, adresse og tlf.)

 Kørelærer (navn, adresse og tlf.)

 Kørelærer (navn, adresse og tlf.)

 Kørelærerens underskift

 Kørelærerens underskift

 Kørelærerens underskift

 Kørelærerens underskift



Teori

Udgivet af Teoriundervisning.dk

Teori Kørsel 

Teorilektion (1)  
1+2+3 = 3 lektioner af 45 min.
Faktisk anvendt tid ________ minutter (135 min.)

Uddannelsens formål og indhold. 
Krav til teoriprøve og praktisk prøve. 
Undervisningens gennemførelse i køreskolen.
Udlevering af elevmateriale.  
Sammenhæng mellem teori, praktik og 
lektionsplanen.  

10.1 Betingelser for at få kørekort
10.2 Køreprøvens gennemførelse
1.1  Betjeningsudstyr og  
 instrumenter 
1.2  Lovbestemmelser om bilens indretning
         og udstyr    
1.3  Køretøjets dokumenter 

 

Teorilektion (2)
4+5+6+7 = 4 lektioner af 45 min.
Faktisk anvendt tid ________ minutter (180 min.)
 
3.1  Køretøjers manøvreegenskaber generelt 
3.2 Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
4.1  Trafikantadfærd, opfattelse og  
 uopmærksomhed
4.2  Syn og bevægelse
4.3  Bedømmelse af hastighed og afstand
4.4  Lovbestemmelser om køreevne og 
 helbred
4.5 Andre trafikanters adfærd
4.6  Bedømmelse af andre trafikanter
4.7  Egne holdninger og kørselskompetencer
5.0                Vejforhold
5.1                Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
5.2  Risikoforhold ved vejene

Lukket øvelsesplads
Lektion 8+9+10+11 
= 4 lektioner af minimum 45 min. (180 min.)
 
2.1 Forberedelse til kørsel
2.2 Igangsætning og standsning
2.3 Kørsel i 8-tal
2.4 Forlæns og baglæns kørsel 
 med målbremsning
2.5 Baglæns kørsel med svingning
2.6 Forlæns og baglæns slalom
2.7 Parkering ved vejkant
2.8 Kørsel i 2. gear, højresving og eventuel  
 hård opbremsning uden blokade
2.9 Vending og baglænskørsel
2.10 Parkering i båse            

L E K T I O N S P L A N

 Elevens underskrift  Dato

 Pc undervisning* Kørelærerens underskift

* Sæt kryds i feltet, hvis undervisningen er foregået ved computer

 Elevens underskrift  Dato

 Pc undervisning ikke tilladt Kørelærerens underskift

Udgivet af Teoriundervisning.dk

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X



Teori Kørsel

L E K T I O N S P L A NUdgivet af Teoriundervisning.dk

Teorilektion (3)
12+13+14 = 3 lektioner af 45 min. 
Faktisk anvendt tid ________ minutter (135 min.)

6.0 Grundregler for bilkørsel
6.1 Anvisninger for færdslen og førerret
6.2 Sikker og uhindret afvikling 
 af færdslen
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

Kørsel på vej (3.1)
Lektion 15+16 = 2 lektioner af minimum 45 min.
(90 min.)
 
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
 

 Elevens underskrift  Dato

 Pc undervisning ikke tilladt Kørelærerens underskift

Kørsel 

L E K T I O N S P L A N

Teorilektion (4)
Lektion 17+18+19+20 = 4 lektioner af 45 min. 
Faktisk anvendt tid ________ minutter (180 min.)

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer
 og gående mv.
7.7 Møde
7.8 Kørsel foran eller efter andre
7.9 Overhaling. De forhold, der er nødven-
 dige for gennemførelse af denne  
 øvelse i manøvrer på vej, f.eks. over- 
 haling af langsomtkørende
7.10		 Kørsel	i	trafiksanerede	områder	

Kørsel på vej (4.1)
Lektion 21+22 =2 lektioner af minimum 45 min.
(90 min.)

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

 Elevens underskrift  Dato

 Pc undervisning ikke tilladt Kørelærerens underskift

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X



Teori

Udgivet af Teoriundervisning.dk

Teori Kørsel

L E K T I O N S P L A NUdgivet af Teoriundervisning.dk

Teorilektion (5)
23+24+25+26= 4 lektioner af 45 min. 
Faktisk anvendt tid ________ minutter (180 min.)

7.11  Fremkørsel mod vejkryds                      
7.12  Ligeudkørsel i vejkryds 
7.13  Højresving i vejkryds 
7.14  Venstresving i vejkryds
 Evaluerende teoriprøve

Kørsel på vej (5.1)
Lektion 27+28 = 2 lektioner af min. 45 min.
(90 min.)

7.11  Fremkørsel mod vejkryds
7.12  Ligeudkørsel i vejkryds
7.13  Højresving i vejkryds
7.14  Venstresving i vejkryds  

Kørsel på vej (5.2)
Lektion 29+30 = 2 lektioner af min. 45 min.
(90 min.)

7.11  Fremkørsel mod vejkryds
7.12  Ligeudkørsel i vejkryds
7.13  Højresving i vejkryds
7.14  Venstresving i vejkryds  
        

 Elevens underskrift  Dato

 Pc undervisning ikke tilladt Kørelærerens underskift

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X



Teori Kørsel

L E K T I O N S P L A NUdgivet af Teoriundervisning.dk

Teorilektion (6)
Lektion 31+32+33+34 = 4 lektioner af 45 min. 
Faktisk anvendt tid ________ minutter (180 min.)

7.15  Kørsel i rundkørsel
7.16		 Kørsel	på	motorvej	og	motortrafikvej
7.17  Kørsel ved siden af andre              
7.18  Standsning og parkering

Kørsel på vej (6.1)
Lektion 35+36 = 2 lektioner af minimum 45 min.
(90 min.)

7.15  Kørsel i rundkørsel
7.16		 Kørsel	på	motorvej	og	motortrafikvej

Kørsel på vej (6.2)
Lektion 37+38 = 2 lektioner af minimum 45 min.
(90 min.)

7.17  Kørsel ved siden af andre
7.18  Standsning og parkering

 Elevens underskrift  Dato

 Pc undervisning ikke tilladt Kørelærerens underskift

Kørsel

L E K T I O N S P L A N

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X
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Teori Kørsel
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Teorilektion (7) 
Lektion 39+40+41= 3 lektioner af 45 min. 
Faktisk anvendt tid ________ minutter (135 min.)
                
7.19  Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden 
 i øvrigt.
7.20  Kørsel i tunnel    
10.1  Betingelser for at  få kørekort
10.2  Teori-  og køreprøvens gennemførelse
10.3  Lovbestemmelser om kørekort
 Evaluerende teoriprøve.

 
Teorilektion (8)
Lektion 44+45+46+47  =  4 lektioner af 45 min.
Faktisk anvendt tid ________ minutter (180 min.)

8.1		 Særlige	risikoforhold	i	trafikken 
8.2  Opmærksomhed, adfærd og   
 komptencer 

Forberedelse til manøvre på køreteknisk anlæg.
9.1  Vejgreb og belæsning
9.2  Hastighed, centrifugalkraft, 
 bremselængde
  og vejgrebets udnyttelse.
9.3  Hindringer på vejen og slalom
9.4  Genvindelse af vejgreb efter  
 udskridning
9.5  Bevare herredømmet efter kørsel ud/ 
 ned over høj vejkant.

Kørsel på vej (7.1)
Lektion 42+43 = 2 lektioner af minimum 45 min.
(90 min.)

7.19  Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden
 i øvrigt
7.20  Kørsel i tunnel

 

 

 
 

Køreteknisk anlæg
Lektion 48+49+50+51 = 4 lektioner af   
minimum 45 min. (180 min.)

9.1  Vejgreb og belæsning
9.2  Hastighed, centrifugalkraft, bremse- 
 længde og vejgrebets udnyttelse
9.3  Hindringer på vejen og slalom
9.4  Genvindelse af vejgreb efter  
 udskridning
9.5  Bevare herredømmet efter kørsel ud/  
 ned over høj vejkant. 

 Elevens underskrift  Dato

 Pc undervisning ikke tilladt Kørelærerens underskift

 Elevens underskrift  Dato

 Pc undervisning ikke tilladt Kørelærerens underskift

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

Kørsel i tunnel er gennemført: 
Såfremt kørsel ikke er gennemført øves foregående 
manøvre (repetition).

Ja Nej



Kørsel
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Konsekvens af pauser i 
køreundervisningen:

A.
Afbrudt i mere end 3 mdr. før afsnit 7
= helt forfra.

B.
Afbrudt mellem 3 og 4 mdr. i afsnit 7
= starte forfra med afsnit 7.

C.
Afbrudt i mere end 4 mdr. inden bestået teoriprøve 
= starte forfra.

D.
Afbrudt mellem 3 og 5 mdr. efter bestået teoriprøve 
= gennemføre 4 lektioner af 45 min i afsnit 7.

E.
Afbrudt 5 mdr. eller mere
 = starte helt forfra og ny teoriprøve.

Manøvrebane skal ikke gennemføres ved start 
forfra hvis:

1. 
Eleven har haft minimum 2 lektioner af  mini-
mum 45 min i afsnit 7 praktik og afbrydelsen er 
under 7 mdr.

2. 
Afbrydelsen er mere end 5 mdr. men mindre end 
7 mdr. efter bestået teoriprøve.  

Kørsel på vej 
Lektion 52+53 = 2 lektioner af minimum 45 min.
(90 min.)

7.1 til og med 7.19 Repetition af foregående 
manøvrer.

Kørsel

L E K T I O N S P L A N

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X

 Elevens underskrift  Dato

 Kørelærerens underskift Anvendt tid i min.

X



Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift  Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Repetitionslektioner



Repetitionslektioner

Køreteknisk anlæg 
• Ansøgning om kørekort
• Lektionsplanen med alle underskrifter  
 frem til køreteknisk anlæg

 
Teoriprøven 
• Ansøgningen om kørekort i udfyldt stand  
 med alle stempler og underskrifter
• Lektionsplanen med alle underskrifter  
 helt frem til teoriprøven
 
Legitimation:
Gyldigt pas, eller original dåbs-, navne- eller fødsels-
attest samt billedlegitimation.

Kørsel på vej, teori & 
manøvrebane 
• Husk denne lektionsplan.

 
Køreprøven 
• Ansøgningen om kørekort i udfyldt  
 stand med alle stempler og underskrifter,  
 også fra køreteknisk anlæg
• Lektionsplanen med alle underskrifter  
 helt frem til køreprøven.

Dokumenter du skal huske

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift

Dato Lektion Antal min. Elevens underskrift Kørelærers underskrift



KØB TEORIPRØVER PÅ KØRESKOLEN

Køb ekstra materiale på køreskolen, og repeter undervisningen 
hjemme på pc, Mac, Mobil eller Ipad/tablet. I materialet finder 
du 400 teoriprøvebilleder som ikke bliver vist på køreskolen.

Køreskolens stempel

DET STØRSTE INDHOLD
På Teoriundervisning.dk får du adgang 
til det største materiale med køreteori 
samlet ét sted.

VI GUIDER DIG
Når du bruger Teoriundervisning.dk  
bliver du guidet til at bestå din teori- 
prøve. Vi fortæller dig hvad du skal øve 
mere på og giver tips og vejledning.

BRUG MOBIL OG TABLET
Vi har optimeret Teoriundervisning.dk, 
så du kan bruge siden på smartphones 
og tablets.


