Hej Med dig 😉
Velkommen om bord hos Grøn Køreskole
Vi mødes første gang til holdstart d. X/x -2019
Adressen er Algade 1 kld. tv 5683 Haarby

Først og fremmest skal vi fokusere på et kørekort til dig (personbil under 3500 kg).
Når du nu alligevel skal lære at køre bil, så kan du lige så godt lære at køre energi- og
miljørigtigt, både til gavn og glæde for dig, miljøet og ikke mindst for din økonomi.
Ved start på det Grønne Hold må du gerne have forberedt disse ting, for at du kan få dit
kørekort:.

• Gennemført eller bestilt et færdselsrelateret førstehjælps kursus. se evt mere på
www.drk.dk eller kta-Bogense.dk
• En lægeerklæring (kontakt din læge og bestil tid 14 dage før holdstart)
Medbring et rigtigt pas foto når du mødes med din læge.
Foto størrelse: 35x45 mm.

Ansøgningsskemaet til at kunne få et kørekort har jeg, vi udfylder ansøgningsskemaet
sammen. Bagefter vil jeg fortælle dig om det videre forløb, vi skal igennem, så du til sidst
kan få dit helt eget ”grønne” kørekort. Hos Grøn Køreskole får du meget for pengene udover div. fordele lære du at køre energi- og miljø rigtigt, du får høj kvalitet i teorilokalet
og skolevognen. Husk på, at det forhøjer færdselssikkerheden, miljøet og din beståelse.
Tid og pris på lovpakke hos Grøn Køreskole
Det tager ca. 3 måneder for dig at gennemføre lovpakken til kørekort
og lovpakken på de 53 lektioner er et absolut minimum for undervisning. Men i nogle tilfælde kan det tage
længere tid eller være krav om mere undervisning, læs evt. Grøn Køreskoles vejledning.
Teoriundervisning (minimum 29 lektioner) vi mødes ca. 8 gange i teorilokalet
Manøvrebane/lukket øvelsesplads (minimum 4x45min 1.gang)
Kørsel på vej i miljørigtig skolevogn (minimum 16 lektioner) Ekstra køretimer udover de 16. koster 425 kr.
Køreteknisk kursus 4x45min plus instruktion (minimum 1.gang)
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Lovpakke:

Teorilokalet: Algade 1 kld. tv 5683 Haarby kl. 17.00 - 20.00
Praktik: Er kørelektion med afhentning fra arbejde, skole eller hjemadresse i Haarby,
Glamsbjerg, eller Assens område. Andre ønsker f.eks kørelektioner i Odense skal aftales
inden opstart.
Det skal gøres opmærksom på at Grøn Køreskole helt og adels er bestemmende over
hvilket elever der køre hvilket tider. Dette er plan (kørekort lovpakke) for det perfekte
forløb, uden f.eks sygdom, behov for ekstra kørelektioner mm.
Teori Modul 1 (f.eks Uge 1) Mandag eller torsdag
Tag gerne Lægeattest med
x/x-2019
Holdstart
17.00 - 20.00
Teori Modul 2 (f.eks Uge 2) Mandag eller torsdag
x/x-2019
.
17.00 - 20.00

rate. 1 Betaling inden teori
modul 2 -2019

Manøvrebane tid:

Planlægges ved holdstart:
Opsamling Haarby eller
Glamsbjerg

3 elever skal dato:
f.eks Mandag d.x/x
12.30 - 16.15
(starttid og sluttid i
Glamsbjerg eller Haarby)
3 elever skal dato:
Onsdag d.x/x
12,30 - 16.15
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Førstehjælp tid:

(starttid og sluttid i
Glamsbjerg eller Haarby)
Dato ej planlagt i 2019
Se www.DRK.dk

Evt. før holdstart. Dato
finder du selv !

Eller www.Bogense-kta.dk
(i Odense)
Teori og praktisk Undervisning:
Teori Modul 3 (uge 3)
Mandag eller torsdag
x/x-2019 17.00 - 20.00
.

Praktisk Modul 3,1
2x45 min
•
•
•
•
•

Igangsætning og
standsning ved
kørebanekant.
Placering under
ligeudkørsel.
Hastighed under
ligeudkørsel.
Vognbaneskift og
sammenfletning.
Vending og
baglænskørsel

Praktisk forsat Modul 3,1
2x45 min

f.eks
Mandag d.x/x
Student 1 08.30-10.00
Student 2 10.00-11.30
Student 3 11.45-13.15
Student 4 13.15-14.45
Student 5 15.00-16.30

Onsdag d.x/x-2019
Student 6 15.00-16.45

Teori Modul 4 (Uge 4)

Mandag eller torsdag
x/x-2019 17.00 - 20.00

Praktisk Modul 4,1

Torsdag d.x/x

2x45 min
•

Kørsel forbi holdende
køretøjer og gående mv.

Dit vejledende Student
nummer aftales til
holdstart planlagt efter
fortrukken
opsamlingssted. Skole,
arbejde, eller hjemme.
Jeg har søret for at du ikke
skal køre samme tid hver
gang.

Student 3 08.30-10.00
Student 4 10.00-11.30
Student 5 11.45-13.15

2.Rate betales 1/x-2019
ca. 1. måned efter
holdstart.
Bemærk vedr. modul 3,1
Student 6 køre nogle dage
efter de 5 andre studenter
har kørt: Men det er for at
få nogle senere køretider
inden for normal
arbejdstid.
Der vil være mulighed for
at bytte tider med andre
samme dag, Men det skal
ske frivilligt. Og Grøn
Køreskole skal selvfølgelig
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•
•
•
•

Møde.
Kørsel foran eller efter
andre.
Overhaling.
Kørsel i trafiksanerede
områder

Praktisk Modul 4,1
2x45 min

Student 6 13.15-14.45

Fredag d.x/x
Student 2 08.30-10.00
Student 1 10.00-11.30

Teori Modul 5 (Uge 5)

Mandag eller torsdag
x/x-2019

Praktisk Modul 5,1

17.00 - 20.00

2x45 min
Fremkørsel mod kryds.
Ligeudkørsel i kryds.
Højresving i kryds.
Venstresving i kryds.
Kørsel i rundkørsel.

Torsdag d.x/x
Student 2 08.30-10.00
Student 1 10.00-11.30
Student 5 11.45-13.15
Student 6 13.15-14.45
Student 3 15.00-16.30

Måske
teoriUndervisningsfri uge

Onsdag d. x/x
Student 2 13.45-15.15
Student 4 15.15-16.45

•
•
•
•
•

Praktisk Modul 5,2
2x45 min
•

Repetion af foregående
øvelser.

have besked. Aflysning af
praktisk skal ske dagen før
inden kl.12.00 og der
komme et mindre gebyr.
ved for sent afbud eller ej
fremmødt skal der betales
for en helt ny praktisk
dag/tid.

Bemærk. Der køre 2 gange
denne uge. Der kan også
være lagt en teori
undervisningsfri ind. Dette
kommer an på teoriholdet
størrelse.

Mandag d.x/x
Student 4 08.30-10.00
Student 5 10.00-11.30
Student 6 11.45-13.15
Student 3 13.15-14.45
Student 1 14.45-16.15
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Teori Modul 6

Mandag eller torsdag
x/x-2019
17.00 - 20.00

Praktisk Modul 6,1

Torsdag d.x/x
Student 1 08.30-10.00
Student 4 10.00-11.30
Student 5 11.45-13.15
Student 6 13.15-14.45
Student 2 15.00-16.30

2x45 min
•
•

Kørsel på motorvej.
Kørsel ved siden af
andre.

Teori Modul 7
Praktisk
Modul 7,2,
1x45 min.
(dagtimer)
•

Standsning og parkering.

Eller
& Modul 7,2 1x45 min.
(aften/nattimer)
•

Kørsel i mørke og i
lygtetændingtiden den i
øvrigt.

Det forventes nu at du
bruger tiden på at øve
teoriprøver hjemme. Det
vil bestemt betale sig.

Teoriprøve: bestilles
Bemærk. Den kan kun
bestilles hvis du er
godkend til at tage
kørekort. Dvs. jeg har
modtaget lægeattest uden
anmærkninger og du har
gennemført et gyldigt
førstehjælpskursus

Onsdag d.x/x
Student 3 15.15-16.45

Køreteknisk anlæg:
planlægges nærmere.

Mandag eller torsdag
x/x-2019 kl.17.00

Mørkekørsel skal køre 1
time efter solnedgang, jeg
er ikke sikker på hvordan
med med solnedgangs
tider på denne tid på året.
Så det kan være at det
bliver senere på aften vi
begynder med Student 6

Student 6 20.15- 21.00
Student 5 21.00- 21.45
Student 4 21.45- 22.30

Torsdsg d.x/x
Student 6 11.00-11.45
Student 3 11.45-12.30
Student 2 12.45-13.30
Student 4 13.30-14.15
Student 5 14.30-15.15
Student 1 15.15-16.00
Onsdag d.x/x
Og aftentid (Modul 7,1)

Modul 7,3 laver jeg en
bedømmelse af din
præstation på skrift via et
bedømmelse skema
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Student 3 20.30- 21.15
Student 2 21.15- 22.00
Student 1 22.00- 22,45

Praktisk Modul 7,3
2x45 min
•

Repetion af foregående
øvelser.

Mandag d.x/x
Student 5 14.30-16.00
Onsdag d.x/x
Student 4 08.30-10.00
Student 6 10.15-11.45
Student 1 11.45-13.15
Student 2 13.45-15.15
Student 3 15.15-16.45

Teori Modul 8 (uge 50)

Mandag eller torsdag
x/x-2019 17.00 - 20.00

TeoriPrøve

Dato: ikke planlagt (men vil
med stor sandsynlighed
lægge i uge (51)
Dato: Onsdag d.x/x
kl.14.45 fra Glamsbjerg
Gymnasie en bus kommer
og henter dig. i er tilbage
ca. kl.19.30

Køreteknisk anlæg:

Praktisk
Modul 9 1x45
Og
Modul 10 1x45
•

Repetion og forberedelse til
køreprøve.

Planlægges efter
beståelse af teoriprøve

3.rate 1/10

Der vil blive bestilt en 6
personers bus.
Og du vil blive undervist af
en instruktør
Din præstation i
skolevogne udgøre
grundlaget for om du har
erhvervet de kundskaber,
færdigheder og adfærd der
er nødvendig for at kunne
bestå en køreprøve og
derefter få dit kørekort. Vi
bestiller køreprøven i
fællesskab når du er klar.
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Praktisk : Jeg har forsøgt at planlægge dit lovpakkeforløb så det er forskellige dage og
tidspunkter man køre. Dvs. Går man i skole så er det ikke samme undervisningstime
man misser hver gang. Er det en vigtig skoletime, så finder vi en løsning. Jeg køre fra
din skole eller arbejde i Assens, Glamsbjerg, Haarby og omegn. Men har også
kørelektioner i Odense. Håber du synes om Grøn Køreskole løsning. husk også der må
forventes mere tid på din teoriprøvedagen og evt. ekstra forberedelse til køreprøve.
Når jeg møder dig og de andre elever kan jeg lave en mere præcis planlægning, ud fra
Ønsker. Vil dog understrege at jeg skal have en sammenhængende dag ud fra
forskellige hensyn inden for normal arbejdstid.
Pris på kørekort hos Grøn Køreskole:

Din pris med All in 14.800.- skal betales til Grøn Køreskole er på én gang eller sådan: De Andre udgifter er til
Førstehjælpsbevis og lægeattest Se prislisten for ekstra undervisning og læs evt. mere om forløb her.http://gronkoreskole.dk
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1. rate = 5150,Betales senest: Teorigang nr. 2 så senest: f.eks. 12/jan-2019

2. rate: 4500+prøvegebyr 600.- = i alt 5050.Betales i senest: næste kommende måned så senest f.eks
1/feb-2019

3. rate: 4600.- betales i senest: f.eks. 1/marst-2019 eller
inden køreprøve i december(Nyhed ! Der gives en gratis køretime ved under 3 fejl til teoriprøven)

Grøn Køreskole sender 3 faktura rate 1,2 eller 3 til din e-mail med hver sin betalings
dato. Der forventes du betaler raterne til tiden
via Reg. 5391/kontonummer. 0000248476,
kontant eller via Mobilpay nr. 40039
betales der ikke til tiden sendes et opkrævningsgebyr på 50.- kr. pr rate

Hos Grøn Køreskole får du Udover lovpakken til kørekort mange fordele uden at betale mere:
Bl.a. Garantipulje/kvalitetssikring - Foreningen af Frie Kørelærere ,
Lån af teoribog årgang 2018. Teorivideoer og prøver, De bedste på markedet!
Adgang til digitale FFK teoriprøver.
Lær dig Grøn køreteknik i skolevogn. 12 grønne råd.
Selvudviklet køreprøveplan med op til 3 x bedømmelse af din kørefærdighed (på Ark/Skrift)
Ekstra gratis køretid (15 min) på din køreprøvedag.
Et plantet træ.
God service og kvalitet udover det sædvanlige

Hvis du gerne vil vide lidt mere om førstehjælpskurset/lægeerklæring eller andre ting, er
du selvfølgelig velkommen til at ringe mig op på tlf. 20103825 eller via Leanderk@Live.dk
Du vil også kunne finde masse oplysninger, tips og råd på www.Grøn-Køreskole.dk
Jeg ser frem til at hjælpe dig med dit kørekort, vi ses til holdstart.
Med venlig hilsen
Hr. Kørelærer
Leander Kokspang
Grøn Køreskole
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