
 
 

Kære kommende elev, 

Lyder kørekort og tid at holde sommerferie som noget for dig? Så kunne dette intense lynkursus nok 

være den rigtige løsning.  

Kom med på holdet hvor vi giver den fuld skrald i 14 dage, din udvikling kommer du til at mærke dag 

for dag, time for time og sekund for sekund. Vores lynhold plejer at være et hit for dem der ikke ønsker 

fravær på skolen efter sommerferien.  

Vi starter forløbet d. 3/7/23 og har sidste undervisnings dag d. 16/07/23. Herefter har du ugerne 29, 

30 og 31 til at holde en velfortjent sommerferie samt bestå teoriprøven. Din køreprøve afvikles højst 

sandsynligt i ugerne 32/33.  

Førstehjælp og lægeerklæring 

Da det her er et lynkursus hvor det går stærkt, er det et krav at du til holdstart allerede har indhentet 

lægeerklæring hos din egen læge, har taget et pasfoto og har afviklet det påkrævede 

førstehjælpskursus.  

Vi vil derfor anbefale dig at du allerede nu kigger på vores kursusoversigt for førstehjælp og tilmelder 

dig et kursus der passer dig.  

Du kan læse mere og tilmelde dig her:  

https://www.mrdrive.dk/book-foerstehjaelpskursus/ 

Holdskema og mødetider 

På næste side kan du se et skema over holdet og de planlagte datoer.  

Det er vigtigt at understrege, at kurset ikke er for dig, hvis ikke du kan følge det vedlagte skema. Er 

det en enkel dato der driller, kan der måske findes en løsning – ellers skal skemaet følges som planlagt. 

Se skemaet på næste side.  

Praktisk info og faktura 

En uge før holdstart modtager du endnu en mail fra os med praktisk info. Samme dag vil du også 

modtage din faktura. 

Drivi 

Når du har tilmeldt dig og betalt depositum, skulle du gerne modtage en mail fra vores 

køreskolesystem, der hedder Drivi. Du bedes oprette dig på linket og forsøge at logge ind, så vi er 

sikre på at det hele virker. 

Notér gerne dit login ned, og hav det med til første teoritime      

 

Følg os gerne på de sociale medier       

For at fordrive ventetiden indtil holdstart kan du finde os på Facebook, Instagram og TikTok – her 

deler vi ud af vores hverdag, og giver en forsmag på hvad tiden som elev hos Mrdrive byder på. 

Hvis du er endnu mere nysgerrig, og gerne vil vide hvad tidligere elever har syntes om at tage kørekort 

hos os kan du læse deres anmeldelser af os på Trustpilot, Google eller Facebook lige her. 

https://www.mrdrive.dk/book-foerstehjaelpskursus/
https://www.facebook.com/mrdrivedk/
https://www.instagram.com/koreskole_mrdrive.dk/
https://www.tiktok.com/@mrdrivedk
https://dk.trustpilot.com/review/mrdrive.dk
https://g.page/r/CU7j_4GE_Q2JEB0/review
https://www.facebook.com/mrdrivedk/reviews/


 
 

Skulle du have nogen spørgsmål, eller er der andet vi kan hjælpe med, er du naturligvis velkommen 

til at kontakte os via telefon eller mail. 

 

Undervisning Dato Tidspunkt 

Holdstart/Teori 1 03/07 08.00-11.00  

Teori 2 04/07 08.00-11.00  

Lukket øvelsesplads 05/07 3 timer, vi planlægger tidspunkt ved holdstart 

Teori 3 06/07 08.00-10.15 – Kørsel efter teori 

Kørsel 1, igangsætning 

og standsning 

06/07 Kørsel aftales med kørelærer. Der skal afvikles en 

dobbeltlektion samme dag efter teori. 

Teori 4 07/07 08.00-10.15 – Kørsel efter teori 

Kørsel 2, kørsel forbi 

holdende køretøjer og 

gående 

07/07 Kørsel aftales med kørelærer. Der skal afvikles en 

dobbeltlektion samme dag efter teori. 

Teori 5 08/07 08.00-10.15 

Kørsel 3, H-V Sving 09/07 Kørsel aftales med kørelærer. 

Kørsel 4, H-V Sving 10/07 Kørsel aftales med kørelærer.  

Teori 6 11/07 08.00-10.15 – Kørsel efter teori 

Kørsel 5, Motorvej 11/07 Kørsel aftales med kørelærer. Der skal afvikles en 

dobbeltlektion samme dag efter teori. 

Teori 7 12/07 08.00-10.15 

Kørsel 6, Standsning 

og parkering 

13/07 Kørsel aftales med kørelærer. 

Teori 8 14/07 08.00-10.15 – Mørkekørsel om aftenen 

Kørsel 7, Mørke 14/07 Mørkekørsel afvikles 14/07 

Kørsel 8, Letbane 15/07 Kørsel mellem 08-12 

Teori 9, sidste teori 15/07 12.00-15.00 

Glatbane 16/07 Kan godt rykkes hvis datoen står i vejen for andet 

DU ER KLAR TIL 

TEORIPRØVEN 

 Følgende uger plejer de sagkyndige at gå i 

feriebemanding og der er derfor meget begrænset 

antal prøver/måske ingen prøver: Uge 29,30,31 

Køreprøven afvikles når 

teoriprøve er bestået 😊 

 Vi forventer at du kan klare teoriprøven i ferieugerne og 

kan komme til køreprøve i uge 32/33.  


