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FORÆLDRE SAMTYKKE 

 

For unge mellem 16 -18 år, der indgår aftale om køb af kørekort. 

 

 Undertegnede og forældre/værger for eleven, giver herved vort samtykke til at eleven indgår aftale om 

køb af diverse ydelser i forbindelse med elevens erhvervelse af kørekort hos køreskolen og de udgifter, 

herunder gebyrer og afgifter, der er forbundet med dette. 

 

 Som forældre / værge er vi / jeg indforstået med at påtage os/mig ansvaret for elevens betalinger samt 

forpligtelser. Dette indebærer bl.a. også økonomisk ansvar og forpligtelse og er bekendt med de 

gældende betingelser ved erhvervelsen af kørekort for unge under 18 år. 

Køreskolens/kørelærers ”Aftaler og betingelser for erhvervelsen af kørekort”, kan fra forældre/værge kræves 

fremsendt af køreskolen/kørelærer inden start på kørekort. 

Vi er indforstået med at eleven nøje skal følge kørelærerens instruktioner på køreteknisk anlæg. 

Bemærk at ved sjældne tilfælde af ulykke/skade på banens bil kan blive opkrævet en betaling pr skade, 

hvis det skyldes tilsidesættelse af kørelærerens instruktioner, ikke skemalagte manøvrer foretaget på egen 

hånd eller brug af mobiltelefon under kørsel på banen. Selvrisiko kr. 3500 pr skadet bil. 

Denne aftale skal medbringes til teori 2 eller manøvrebane hvad der måtte forekomme først, underskrevet 

aftale er en forudsætning for at kunne påbegynde praktisk køreundervisning. 

 

Dette samtykke skal underskrives af samtlige forældre/værger (1) + (2) for at være gyldigt. 

 

Nedenstående bedes udfyldt: 

Køreelevens navn 

(BLOKBOGSTAVER): 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Køreelevens fødselsdato:  

………………………………………………………………………………………………….. 

Navn på forældre 

(1)/værge og adresse 

(BLOKBOGSTAVER): 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Navn på forældre 

(2)/værge og adresse 

(BLOKBOGSTAVER): 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Mobil/Telefon:  

(1)…………………………………………(2)………………………………………………… 

  

E-mail (BLOKBOGSTAVER):  

(1)……..…… @ ....……………….…… (2) ……..……… @ ……………………………… 

 

Dato:……………………….                                                      Underskrift (1):………………………………………………. 

 

Dato:……………………….                                                      Underskrift (2):……………………………………………….  

 

Denne blanket afleveres i udfyldt stand (underskrevet)  til køreskolen/kørelærer Senest  2. teorigang eller til 

manøvrebanekurset hvad der måtte forekomme først. 

 


