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Mødeplan for knallertundervisning VK 10 
 
Ved tilmelding skal du anvende dit Viborgskoler-login, forældres login kan ikke anvendes.  
Din tilmelding er bindende. Men fortryder du, skal du huske at melde afbud til 
Ungdomsskolen senest 7 hverdage før knallertholdets start for at få dine penge igen, da vi 
ellers ikke har mulighed for at få en ny elev på holdet. 
 
Knallertundervisning - Klar til knallert  
 
Tag kørekort til knallert og kursus i færdselsrelateret førstehjælp samtidig! Du kan tidligst starte, 
når du er 14 år og 6 mdr., vi anbefaler at du venter, til du er fyldt 14 år og 9 mdr. Består du 
prøverne, må du køre på lille knallert, når du fylder 15 år. Du kan læse mere om knallertkørekort 
under menupunktet "kørekort" på VUSK.dk. 
 

• Hvis du har særlige krav til speciel hjelm, skal du medbringe egen hjelm til køretimerne 
• Til første teoritime, skal du medbringe et pasfoto – skriv navn og fødselsdato bagpå. 
• Medbring evt. selv mad og drikke til undervisning, da der ikke er mulighed for at købe det 

på stedet.  
• Til førstehjælpsundervisning er det også en god idé at tage tøj på, hvor der er god mulighed 

for at røre sig i, da der er øvelser på gulvet. 
 
Du kan se mødeplanen for holdet nedenfor, eller under menupunktet kørekort på VUSK.dk 
 
Der er mødepligt efter gældende lovgivning. Bliver du akut forhindret i at møde til undervisningen, 
SKAL du kontakte underviseren. Overholdes dette ikke, skal du tilmelde dig igen og betale til et 
nyt hold. Det bliver også gennemgået første gang i mødes. 
 

• Teori- og Førstehjælpsundervisning afholdes på Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 
8800 Viborg 

• Kørsel er fra Køreteknisk anlæg, Ålandsvej 2, 8800 Viborg 
 
 
Kontakt til underviser 
Teori og kørsel, Søren Nissen 22 79 51 81 
Førstehjælp, Dirch Lind tlf. 40 88 64 62 
Kontakt på Ungdomsskolen vedr. holdet: Benedikte Møller bwm@viborg.dk eller tlf. 87 87 19 04 
Ansvarshavende: Martin Trankjær eller tlf. mtra@viborg.dk eller 20 74 32 82 
 
 
Se mødeplan på næste side 
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Køreholdene fordeles og aftales med underviseren til teoriundervisning, inden første kørsel* 
 
Mødeplan VK10 
 
Dato Ugedag Tidsrum Undervisning Hvem 
27-02-2023 mandag 17.00 - 21.00 Førstehjælp Alle 
28-02-2023 tirsdag 17.00 - 21.00 Førstehjælp Alle 
06-03-2023 mandag 18.00 - 21.00 Teori  Alle 
07-03-2023 tirsdag 18.00 - 21.00 Teori  Alle 
13-03-2023 mandag 18.00 - 21.00 Køreteknisk anlæg Hold 1* 
14-03-2023 tirsdag 18.00 - 21.00 Køreteknisk anlæg Hold 2* 
15-03-2023 onsdag 18.00 - 21.00 Køreteknisk anlæg Hold 3* 
16-03-2023 torsdag 18.00 - 21.00 Teori  Alle 
19-03-2023 søndag 10.00 - 13.00 Kørsel  Hold 1* 
19-03-2023 søndag 13.00 - 16.00 Kørsel  Hold 2* 
19-03-2023 søndag 16.00 - 19.00 Kørsel  Hold 3* 
22-03-2023 onsdag 18.00 - 21.00 Teoriprøve Alle 
23-03-2023 torsdag 18.00 - 21.00 Kørsel  Hold 1* 
28-03-2023 tirsdag 18.00 - 21.00 Kørsel  Hold 2* 
29-03-2023 onsdag 18.00 - 21.00 Kørsel  Hold 3* 
30-03-2023 torsdag 18.00 - 21.00 Køreprøve  1/2 hold 
31-03-2023 fredag 18.00 - 21.00 Køreprøve  1/2 hold  

 


