Knallertkøreskolen

Er du 15, 16 eller 17 år og vil du køre på lille knallert?

Aalborg Ungdomsskole
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby

Sanktionerne for at køre på knallert er blevet strammere.

Du kan både risikere at få knallerten konfiskeret, miste retten til at køre knallert og få
udsat muligheden for at køre bil.

Jens Kjærsgaard
Tlf. 9352 0904

Hvordan får man et kørekort?

Det er ikke spor svært!

Ungdomsskolens knallertkøreskole er det eneste sted
i Aalborg Kommune, du kan få knallertkørekort. Der
starter nye hold op gennem hele året.

Ungdomsskolen tilbyder undervisning næsten hele
året - men ikke i skolernes ferier.

Efter du er tilmeldt skal du:
✓✓ Gennemføre et et-dags færdselsrelateret
førstehjælpskursus.
✓✓ Deltage i 30 lektioner inkl. teoretisk og praktisk
prøve.
✓✓ Bestå teoriprøve og den praktiske prøve.

I løbet af kurset vil du blive udsat for nogle korte
teoriprøver, og ved kursets afslutning bedømmer en
censor og kørelærer, om du kan færdes i trafikken
uden at være til fare for dig selv og andre.
Alle kan deltage, også hvis du har vanskeligheder
med læsning, da det meste af undervisningen foregår
via video og billeder. I bedes dog kommentere
dette ved tilmeldingen, så vi kan tage højde for det i
undervisningen.

Udfyld tilmelding

Hvis du sender tilmeldingen med post, så husk at komme
den i en kuvert, for at skjule dine personoplysninger.

Aalborg Ungdomsskole
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby
att: Jens.
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Hvor foregår undervisningen?
Teori og køretimer

Færdelselsrelateret
Førstehjælp

Hvornår får man
kørekortet?

Al undervisning foregår på:

Færdselsrelateret førstehjælpskursus
foregår kun lørdage eller søndage fra
kl. 9.00-17.30

Efter bestået teori og
køreprøve udstedes
kørekortet.

Beredskabscenter Aalborg
Thomas Boss Gade 6
9000 Aalborg

Hvis du er fyldt 16 år på
beståelsestidspunktet vil du
få udleveret et midlertidigt
kørekort.

K. Christensensvej 6
9200 Aalborg SV
(indgang ved Havekrogen).
På skolen har vi teorilokale og en
manøvregård, hvor du får de første
køretimer.

VIGTIGT! Ved første knallertundervisningsaften skal medbringe et pasfoto der opfylder de krav der
stilles til erhvervelse af pas og kørekort - find guide på www.ungaalborg.dk/knallert

Tilmeld dig via post eller e-mail
Holdene starter, når 18 elever er tilmeldt.

Du kan sende tilmeldingen på to måder:

Efter tilmelding vil du modtage et brev med dine
mødedatoer. Optagelse sker efter alder (ældste først)

1 Udfyld nedenstående blanket og send den som brev til
Aalborg Ungdomsskole (adresse på bagsiden).

Du kan tidligst starte et halvt år før du fylder 16 år.
Tilmeld dig i god tid, så du kan nå at fuldføre
undervisningen inden du bliver 16 år.

2 Scan eller tag et tydeligt foto af den udfyldte
tilmelding og mail til jck-skole@aalborg.dk

CPR-nummer

Evt. Kommentarer vedr. eleven

Navn
Adresse
Postnr.

By

Tlf./mob.

E-mail

Din skole

✓Ja
✓ tak
Klasse

Koster en aktivitet penge SKAL forælder/værge oplyse CPR-nummer og underskrive tilmeldingen.
Regning vil blive fremsendt til forælder/værge. Tilmeldingen er herefter bindende, og pengene
refunderes ikke!

Forælder/værges CPR-nummer
Forælder/værges underskrift

Jeg ønsker at tage knallertundervisning
inkl. obligatorisk førstehjælpskursus
og modtage regning 720 kr. for denne
samlede pakke. Der vil blive fremsendt et
girokort i din e-boks.

Knallertundervisning
Førstehjælpskursus

480 kr.
260 kr.

Ialt			740 kr.
Hvis man dumper enten teoretisk eller
praktisk prøve, koster det 210 kr. at gå til en
ny prøve.
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