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Praktisk prøve i Sønderborg
Kære elev (og forældre)
Det er desværre stadigvæk helt umuligt for os at få nok praktiske prøver her i Hillerød, og i de
omkringliggende byer (Helsingør, Frederikssund, København, Roskilde og Køge).
Vi har derfor indledt et samarbejde med Alsgade Køreskole i Sønderborg, så du kan komme
hurtigere til prøve.

Normalt kan du få en praktisk prøve indenfor ca. 2 uger i Sønderborg.
Du kommer til prøve med en kørelærer fra Alsgade Køreskole i en Golf 7 eller en Mazda 6

Hvordan gøres det?
1. Du siger til din normale kørelærer at du vil til prøve i Sønderborg
2. Din kørelærer lægger en plan for dig med kørelektioner, så du er dygtig nok til at komme til
prøve.
3. Når din kørelærer vurderer at du er klar til prøve, berammer vi en praktisk prøve til dig. Det
vil typisk være indenfor 2 uger
4. Du får dato og tidspunkt på prøven og får kontaktinfo til din kørelærer i Sønderborg

Husk: Lektionsplan, Ansøgning om kørekort og pas/billedID.
Har du knallertkørekort skal det også medbringes!
Har du ikke husket ovenstående bliver du afvist til prøven, og må tage hjem igen uden at være
kommet til prøve!!!!!!!

I Sønderborg:
Du møder kørelæreren fra Sønderborg 45 minutter før prøven og varmer op og får prøvet
skolevognen, derefter kommer du til praktisk prøve.
•
•
•

Under opvarmningen gennemgås de svære passager i Sønderborg
Der lægges i særdeleshed vægt på korrekt orientering og højre vigepligter.
Opvarmning og praktisk prøve koster 1.500 som du afregner direkte med Alsgade
Køreskole

Tager du toget møder kørelæreren dig på banegården i Sønderborg. En returbillet koster ca. 900,Flyver du til Sønderborg, møder kørelæreren dig i lufthavnen i Sønderborg. En returbillet koster ca.
1.900
Bliver du kørt til Sønderborg, møder kørelæreren dig på prøvestedet Vestermark 14 i Sønderborg.
Omkostningerne ved selv at køre er ca. 1.200 for bro og brændstof.
Husk: Sønderborg ligger tæt på grænsen til Tyskland, så der er mulighed for at kombinere turen
med en tur syd for grænsen, så du kan få nogen billige sodavand med hjem, hvis du bliver kørt 😊
Er i 2 eller 3 elever som har fundet ud af samkørsel for at splitte rejseomkostningerne, kan vi også
arrangere prøver til jer alle 3 samme dag.
Venlig hilsen
Hillerød C Køreskole

