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TILMELDING  
til forprøve kørelærerprøven

Indgives til Færdselsstyrelsen. 
Ved førstegangsansøgning vedlægges offentligt 
udstedt legitimationspapir, hvoraf ansøgerens 
personnummer fremgår.

Journalnummer

Dato

Fulde navn Telefonnr. CPR-nummer

Adresse Postnr. og by

Tilknyttet køreskole Køreskolens CVR-nummer

Godkendelse ønskes til kategori, udfyld nedenstående

A (stor motorcykel) B (almindelig bil) C, D og E (lastbil, bus og stort 
 påhængskøretøj)

P 143 (10/2022)

Herudover afgiver jeg erklæring om nedenstående undervisning, førerret og kørelæreruddannelsen mv. og anmoder om tilmelding til køre-
lærerprøven. Ved min underskrift erklærer jeg under strafansvar efter straffelovens § 163*, at jeg

Har gennemført det pædagogiske undervisningsforløb, som er særligt målrettet undervisning af 
voksne i perioden

Dato

Ansøgere, der ønsker at påbegynde en kørelæreruddannelse, skal forinden have erhvervet førerret 
til kategori A, B, C og C/E. Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C, D og E, 
skal ansøgeren have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D. Dette er 
senest erhvervet den

Dato

Har påbegyndt kørelæreruddannelsen den Dato

Ansøgers samtykke
Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Færdselsstyrelsen indhenter udskrift af Kriminalregisteret (straffeattest) som led i Færdsels-
styrelsens behandling af min sag, og om nødvendigt, indhenter oplysninger fra politiet.

Ved min underskrift giver jeg endvidere samtykke til, at der under behandlingen af denne ansøgning af kommunen og Færdselsstyrelsen ind-
hentes de nødvendige oplysninger om mine kørekort, herunder eventuelt oplysninger fra kompetente myndigheder i andre EU- og EØS-lande 
til brug for behandlingen af min ansøgning om kørekort, og at Færdselsstyrelsen tillige indhenter nødvendige oplysninger om eventuelle 
straffesager.

Oplysningerne registreres i Kørekortregistret, der indeholder oplysninger om personer, til hvem der er udstedt kørekort af danske myndig heder, 
og i politiets register for pas- og kørekortproduktion, der indeholder oplysninger, der er nødvendige for politiets pas- og kørekort produktion, 
produktionskontrol og lagerstyring. Rigspolitiet er dataansvarlig for registrene.

* Uddrag af straffeloven § 163. Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie 
afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder.

Sted og dato Ansøger 
underskrift

Jeg har tidligere været til forprøve til denne kategori
Hvis ja, antal forsøg Hvornår?


