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Lektionsplan til brug ved kategori B. (Almindelig bil)
Kære elev, køreskolen har udfærdiget denne lektionsplan for din undervisning. Et eksemplar skal udleveres til
dig senest ved køreundervisningens første lektion. På min hjemmeside soegaards.com kan du under
“Materialer” finde en PDF-fil med dit eksemplar. Dit eksemplar skal du bruge som orientering til dig og
eventuelt din familie. Dette Eksemplar er kørelærerens eksemplar og skal straks efter undervisning i såvel
teoretiske emner som praktisk kørsel, underskrives af dig og din kørelærer. (Dette gælder også på køreteknisk
anlæg.)
Systemet er indført for at sikre dig den rigtige undervisning, til gavn for færdselssikkerheden.
Lektionsplanen dækker lovens mindstekrav, med min. 29 lektioner a mindst 45 minutter i teoretiske emner og
min. 24 lektioner a mindst 45 minutter i praktisk kørsel. Heraf 4 lektioner a mindst 45 minutter på lukket
øvelsesplads og til sidst, lige inden køreprøven 4 lektioner a mindst 45 minutter på køreteknisk anlæg.
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.
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.

Teorilektion 1+2+3+4 = 4 a 45 min.
d._____/ _____ 20
Faktisk anvendt tid: ————min. (180 min.)
Uddannelsens formål og indhold.
Krav til teoriprøve og praktisk prøve.
Undervisningens gennemførelse i køreskolen.
Udlevering af elevmateriale.
Sammenhæng mellem teori og praktik, 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
1.2.6 Miljøkørsel
1.3 Køretøjets dokumenter

Lukket øvelsesplads
Lektion 5+6+7+8 = 4 lektioner a minimum 45 min.
d. _____/ _____20
Faktisk anvendt tid: ____ x ____ min.

2.1. Forberedelse til kørsel
2.2. Igangsætning og standsning
2.3. Kørsel i otte tal.
2.4. Forlæns og baglæns kørsel med mål-bremsning
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
Elevens underskrift: ————————————————————— 2.10. Parkering i båse
Kørelærerens underskrift: ——————————————————-

Elevens underskrift:__________________________________
Kørelærerens underskrift: _________________________________

Teorilektion 9+10+11+12 = 4a 45 min.
d.______ /_______20
Faktisk anvendt tid: ————— min. (180 min.)
3.1 Køretøjers manøvreegenskaber (generelt)
3.2 Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
4.1 Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion
4.2 Syn og bevægelse
4.3 Bedømmelse af hastighed
4.4 Lovbestemmelser om køreevne og helbred
4.5 Andre trafikanters adfærd
4.6 Bedømmelse af andre trafikanter
4.7 Egne holdninger og adfærd
5.1 Vejens sikkerhedsmæssige udformning
5.2 risikoforhold ved vejene

Kørsel på vej, lektion 17+18 = 2 lektioner a minimum 45 min.
d._____ / _____20
Faktisk anvendt tid: ____x ____ 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 (kan udskydes til senere)

Elevens underskrift: ————————————————————Elevens underskrift: _________________________________________
Kørelærerens underskrift: ——————————————————
Kørelærerens underskrift: _____________________________________

Teorilektion 13+14+15+16 = 4 a 45 min.
d. ____/ _____20
Faktisk anvendt tid: _________min. (180 min.)
6.0. Grundregler for bilkørsel
6.1. Anvisninger for færdslen
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
Elevens underskrift: —————————————————————Kørelærerens underskrift: ———————————————————

Teorilektion 19+20+21+22 = 4 a 45 min.
d. _____/ ______20
Faktisk anvendt tid: __________min. (180 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

Kørsel på vej , lektion 23+24 =2 lektioner a minimum 45 min.
d._____/ _____20
Faktisk anvendt tid: ____x____ min

7.6. Kørsel forbi holdende og gående m.v.
7.7. Møde
7.8. Kørsel foran eller efter andre
7.9. Overhaling
Elevens underskrift: _______________________________________7.10 Kørsel i trafiksanerede områder
Elevens underskrift: ___________________________________________
Kørelærerens Underskrift:___________________________________
Kørelærerens underskrift: ______________________________________

Teorilektion 25+26+27+28 = 4 a 45 min.
d._____/_____20

Faktisk anvendt tid: —————min. (180 min.)
7.11 Fremkørsel mod vejkryds
7.12 Ligeudkørsel i vejkryds
7.13 Højresving i vejkryds
7.14 Venstresving i vejkryds
7.15 Kørsel i rundkørsel

Elevens underskrift: _____________________________________

Kørsel på vej, lektion 29+30 = 2 lektioner a min. 45 min.
d. _____/ _____20
Faktisk anvendt tid: ____x____ min.
7.11. Fremkørsel mod vejkryds
7.12. Ligeudkørsel i vejkryds
7.13. Højresving i vejkryds
7.14. Venstresving i vejkryds
7.15 Kørsel i rundkørsel
Elevens underskrift: ___________________________________

Kørelærerens underskrift: ________________________________
Kørsel på vej, lektion 31+32 = 2 lektioner a min. 45 min
d. _____ / _____20
Faktisk anvendt tid: ____x____ min.
Repetition af foregående manøvrer.
Teorilektion 33+34+35+36 = 4lektioner a 45 min.
d. _____/_____20

Elevens underskrift: __________________________________________

Faktisk anvendt tid: ————-min. (180 min)
7.9 Overhaling
7.16 Kørsel på motorvej og motortrafikvej
7.17 Kørsel ved siden af andre (tæt trafik)
EVALUERENDE PRØVE 1

Kørelærerens underskrift:_____________________________________

Elevens underskrift: —————————————————————Kørsel på vej, lektion 37+38 = 2 lektioner a minimum 45 min
d. _____ / _____20
Kørelærerens underskrift: ——————————————————- Faktisk anvendt tid: ____x____ min.
7.9 Overhaling
7.15. Kørsel i rundkørsel
7.16. Kørsel på motorvej og motortrafikvej
7.17 Kørsel ved siden af andre (Tæt trafik)
Elevens underskrift: ———————————————————————

Kørelærerens underskrift: ______________________________________

Kørsel på vej, lektion 39+40 = 2 lektioner a minimum 45 min.
d. ____/_____20
Teorilektion 41+42+43+44 = 4 lektioner a 45 min.
d. _____ / _____20
Faktisk anvendt tid: ________ min. (180 min.)
7.18 Standsning og parkering
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 PRØVE 2

Elevens underskrift: ——————————————————

Faktisk anvendt tid _____x_____ min.
Repetition af foregående manøvrer
Elevens underskrift: ___________________________________

Kørelærerens underskrift: ________________________________

Kørsel på vej, lektion 45 = 1 lektion a minimum 45 min.
d. _____/ _____20
Faktisk anvendt tid: _____x _____ min.
7.18 Standsning og parkering

Kørelærerens underskrift: ——————————————————

Elevens underskrift: ____________________________________
Kørelærerens underskrift:____________________________________

Kørsel på vej, lektion 46 = 1 lektion a minimum 45 min
d.______/ ________20
Teorilektion 47+48+49+50 = 4 lektioner a 45 min.
d._____/_____20
Faktisk anvendt tid: ________min. (180 min.)
8.1 Særlige risikoforhold
8.2 Egne holdninger
9.1 Vejgreb og belæsning
9.2 Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde
og vejgrebets udnyttelse
9.3 Hindringer på vejen og slalom
9.4 Kørsel i kurve med forskellig radius
9.5 Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj kant
EVALUERENDE PRØVE 3

Faktisk anvendt tid: _____X______min.
7.19 Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt
7.20 Kørsel i tunnel
JA
NEJ
Elevens underskrift: ______________________________
Kørelærens underskrift: ______________________________

Køreteknisk anlæg, lektion 51+52+53+54 = 4 lektioner a minimum
45 min. d. _____/ _____20

Elevens underskrift:———————————————————-

Faktisk anvendt tid: ______x_____ min.

Kørelærerens underskrift:—————————————————

9.1. Vejgreb og belæsning
9.2. Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets
udnyttelse
9.3. Hindringer på vejen og slalom
9.4. Kørsel i kurve med forskellig radius
9.5. Bevare herredømmet efter kørsel ud/op over høj vejkant

SAMTLIGE FOREGÅENDE LEKTIONER FØR LEKTION 51
SKAL VÆRE GENNEMFØRT INDEN TEORIPRØVEN.

Elevens underskrift: ____________________________________________
Kørelærerens underskrift: ______________________________________
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 minimum 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 55+56 = 2 lektioner a minimum 45 min
7.1 til og med 7.19 Repetition af foregående manøvrer.
d. _____/ _____20
Faktisk anvendt tid: _____X______min.
Elevens underskrift:____________________________________
Kørelærerens underskrift: ________________________________

Repetitionslektioner: 45 min.= 400,- 60 min.= 535,- 120 min.= 1070,Dato

Lektion

Anvendt tid

Elevens underskrift

Kørelærerens underskrift

