Ungdomsskolen d. 21. 12. 2017
Hej 
Du / din søn eller datter har meldt sig til knallertkøreskolen.
Du skal møde 1. gang tirdag d. 9. 1. 18 kl. 19.00 i HUC, Kanutskivej 5, 3200 Helsinge. Bus 320 holder lige
udenfor, men du kan også tage med Ungdomsskolens bus, de dage det passer med din undervisning, den
kører tirsdag, onsdag, torsdag.
Din lærer hedder Lasse Røssell tlf. 2530 4853.
Undervisningsplan finder du på
Hvis du har fortrudt din tilmelding, er det VIGTIGT du ringer eller skriver til os med det samme og giver
besked, så vi kan give pladsen til en anden..
Vores tlf. er 7249 9999 – mail: ungdomscenter@gribskov.dk
- For at få kørekortet skal du følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en
praktisk køreprøve, og du skal have gennemført kurset ”Færdsels- relateret førstehjælp.
- Undervisningen består af:
- 30 lektioner inklusive den teoretiske og den praktiske prøve.
- Færdselsrelateret førstehjælps kursus for unge knallertkørere, som du er tilmeldt, samtidig med du
meldte dig til knallert. Førstehjælpskurset er inkluderet i prisen.
Det koster 460 kr. at tage knallertkørekortet, beløbet skal være indbetalt senest d. 29.12 17
Beløbet skal betales via det link vi har sendt til dig i en SMS, da din betaling så bliver registreret på
holdet, helt automatisk. Vær opmærksom på, du skal klikke i den lille firkant ud for holdet, for at det
virker. Der kan betales både via MobilePay og med kort.
Hvis du har for meget fravær og skal gå om, skal du selv betale igen.
Hvis du dumper til enten teoretisk eller praktisk prøve, koster det 210 kr. at gå til en ny prøve.
- Fra du starter på undervisningen, til du har bestået den praktiske prøve, skal der gå minimum 14 dage og
maksimum 6 måneder.
Når du kommer 1. gang, skal du medbringe et foto, som opfylder reglerne for foto til pas og kørekort, så du
kan ikke anvende et skolefoto. Ansøgning om kørekort udleveres 1. gang, din lærer hjælper dig gerne med
at udfylde blanketten. Du kan også hente den via linket under knallertkøreskolen.

På knallertkøreskolen er der mødepligt.
Det betyder, at du skal møde hver gang, hvis du vil have dit kørekort.

Med venlig hilsen

Merete Søndergaard
Tlf.7249 9999
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