Bilag 7
Side 1 af 7

Vejledning i anvendelse/udfyldelse af bedømmelsesskema
a. Praktisk prøve, kategorierne.
b. Teoriprøve, Traktor/motorredskab.
c. Praktisk prøve, Traktor/motorredskab.
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Bilag 7
Side 2 af 7

Vejledning om anvendelse af
Rigspolitiets bedømmelsesskema
Praktisk prøve
Den prøvesagkyndige skal i de tilfælde, hvor den praktiske prøve ikke er bestået, i forlængelse af den praktiske prøve udfylde et bedømmelsesskema. Dette fremgår af Prøveretningslinjernes afsnit 5.4.8.5.
”Aspiranter, der ikke har bestået (prøven i kørsel), skal herefter have oplyst, hvilke færdighedskrav i undervisningsplanen, der ikke er tilfredsstillende opfyldt. Årsagerne hertil
skal anføres i Rigspolitiets bedømmelsesskema.”

Afslutning af prøven
Efter den praktiske prøves afslutning udfylder den prøvesagkyndige/køredommer Rigspolitiets Bedømmelsesskema, Praktisk prøve, til aspiranter, der ikke har bestået den praktiske
prøve. I ansøgerens blanket Ansøgning om kørekort udfyldes rubrikkerne ”dato”, ”bestået/ikke bestået” og ”underskrift”. Årsagerne til, at ansøgeren ikke bestod den praktiske
prøve, skal ikke angives i ansøgningen om kørekort, men alene i bedømmelsesskemaet.
Bedømmelsesskemaet består af en forside og en genpart (med gennemslag).
Forsiden (hvid) udleveres til ansøgeren.
Den på bagsiden anførte klagevejledning er ikke tilpasset forsvaret, hvorfor køredommeren
skal oplyse ansøgeren om, at en eventuel klage skal rettes til lederen af den pågældende
køreskole.
Én genpart opbevares af de prøvesagkyndige i mindst 3 måneder med henblik på dels
eventuel klagebehandling, dels til brug for prøvestedets kvalitetssikring af køreprøven.
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Bilag 7
Side 3 af 7

Udfyldelse af bedømmelsesskema

Emne/Felt

Foretages

Navn og Personnummer
Tolk
Kvalitetssikring
Prøvedato og Kl.
Prøvesagkyndig
Politikreds/region
Kategori
Prøven afbrudt
Kontrolprøven
Bemærkninger
Manøvreprøver (kun kategori A1, A2 og A)
Afsnit i undervisningsplan
Orientering
Manøvre
Bemærkninger
Fare
Indgreb
Betjening af køretøjet
Andet

Påføres ansøgerens fulde navn og personnummer
Afkrydses, såfremt der ved prøven anvendes tolk
Afkrydses, hvis yderligere en prøvesagkyndig har overværet prøven
Påføres dato og klokkeslæt for prøvens afholdelse
Påføres den prøvesagkyndiges/køredommers navn
Påføres politikredsnummer / navn eller køreskole (forsvaret)
Kategorien anføres.
Afkrydses, såfremt prøven er afbrudt inden for de første 25 min.
Afkrydses, såfremt der er bemærkninger til kontrolprøven
Påføres eventuelle fejl og/eller mangler ved kontrolprøven
Eventuelle fejl ved manøvreprøver 1 til 5 afkrydses

Afkrydses ved orienteringsfejl
Afkrydses ved manøvrefejl
Påføres bemærkninger til begåede orienterings-/manøvrefejl
Afkrydses, hvis konstateret fare (også den ikke synlige)
Hvis foretaget indgreb verbalt/fysisk, påføres enten et V eller F
Påføres eventuelle fejl og/eller mangler ved betjening
Påføres andre eventuelle forhold, der ikke findes under det ovennævnte
Afkrydses, såfremt det er en kontrollerende prøve
Kontrollerende prøve∗
Afkrydses, såfremt ansøgeren erhverver førerret for første gang til
Førstegangserhvervelse∗
motorkøretøj (kategori A eller B)
Prøvesagkyndiges underskr. Prøvesagkyndiges/køredommers underskrift
∗ Oplysning fra ansøgerens ansøgning om kørekort.
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Bilag 7
Side 4 af 7

Vejledning om anvendelse af bedømmelsesskema til
Traktor/motorredskab
Teoriprøve

Bedømmelsesskemaet til traktor/motorredskab skal udfyldes af den prøvesagkyndige i forlængelse af teoriprøven i de tilfælde, hvor prøven ikke er bestået. Dette fremgår af Prøveretningslinjernes afsnit 5.3.1.6 og 5.3.2.8.
”Der anvendes et særligt bedømmelsesskema, som udfyldes og udleveres til ansøgeren efter teoriprøvens afslutning. I bedømmelsesskemaet angives, hvilke områder ansøgeren ikke
har opfyldt i tilfredsstillende omfang”. Der udleveres kun bedømmelsesskema til de aspiranter, der ikke består teoriprøven til traktor.
Bedømmelsesskemaet er udarbejdet på baggrund af anvisningerne for afholdelse af teoriprøve ved køreprøve til traktor/motorredskab som anført i afsnit III, pkt. 1-4 i bilag 7 i kørekortbekendtgørelsen.

Afslutning af prøven
Efter teoriprøvens afslutning udfylder den prøvesagkyndige/køredommer Rigspolitiets Bedømmelsesskema, teoriprøve, til ansøgere, der ikke har bestået teoriprøven. I ansøgerens
blanket Ansøgning om kørekort udfyldes rubrikkerne ”dato”, ”bestået/ikke bestået” og
”underskrift”. Årsagerne til, at ansøgeren ikke bestod teoriprøven, skal ikke angives i ansøgningen om kørekort, men alene i bedømmelsesskemaet.
Bedømmelsesskemaet består af en original og genpart (med gennemslag).
Originalen udleveres til ansøgeren. Genparten opbevares af de prøvesagkyndige i mindst 3
måneder med henblik på dels eventuel klagebehandling, dels til brug for prøvestedets kvalitetssikring af køreprøven.
Den på bagsiden anførte klagevejledning er ikke tilpasset forsvaret, hvorfor køredommeren
skal oplyse ansøgeren om, at en eventuel klage skal rettes til lederen af den pågældende
køreskole.
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Bilag 7
Side 5 af 7

Udfyldelse af bedømmelsesskema

Emne/Felt

Foretages

Navn og Personnummer
Prøvedato og Kl.
Prøvesagkyndig
Politikreds
Pkt. 2) i kk.bkg., bilag 7
Traktorens indretning og
udstyr
Pkt. 3) i kk.bkg., bilag 7
Færdselsregler (indgående
kendskab)
Pkt. 4) i kk.bkg., bilag 7
Andet

Påføres ansøgerens fulde navn og personnummer
Påføres dato og klokkeslæt for prøvens afholdelse
Påføres den prøvesagkyndiges/køredommers navn
Påføres politikredsnummer/navn eller køreskole (forsvaret)
Påføres eventuelle fejl og/eller mangler om køretøjets indretning og
udstyr. Ansøgeren skal overhøres i stof herfra.

Påføres eventuelle fejl og/eller mangler i forbindelse med overhøringen af underpunkter 1 – 11 om færdselsregler, der har betydning
for føringen af en traktor. Ansøgeren skal overhøres i stof herfra.
Påføres eventuelle fejl/og eller mangler ved køreteknik i særlige situationer og/eller andre forhold, der ikke henhører under det ovennævnte.
Afkrydses, såfremt det er en kontrollerende prøve
Kontrollerende prøve∗
Afkrydses, såfremt ansøgeren erhverver førerret for første gang til
Førstegangserhvervelse∗
traktor/motorredskab (T/M)
Prøvesagkyndiges underskr. Prøvesagkyndiges/køredommers underskrift
∗ Oplysning fra ansøgerens ansøgning om kørekort.
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Bilag 7
Side 6 af 7

Vejledning om anvendelse af bedømmelsesskema til
Traktor/motorredskab
praktisk prøve

Den prøvesagkyndige skal i forlængelse af den praktiske prøve udfylde et bedømmelsesskema til traktor/motorredskab i de tilfælde, hvor prøven ikke er bestået. Dette fremgår af
retningslinjernes afsnit 5.4.8.6.
”Aspiranter, der ikke har bestået (prøven i kørsel), skal have oplyst hvilke færdighedskrav,
der ikke er tilfredsstillende opfyldt. Årsagerne hertil skal anføres i Rigspolitiets bedømmelsesskema”.
Bedømmelsesskemaet er udarbejdet på baggrund af anvisninger for afholdelse af den praktiske prøve ved køreprøve til traktor/motorredskab som anført i afsnit III, pkt. 5 i bilag 7 i
kørekortbekendtgørelsen.

Afslutning af prøven
Efter den praktiske prøves afslutning udfylder den prøvesagkyndige/køredommer Rigspolitiets Bedømmelsesskema, Praktisk prøve, til ansøgere, der ikke har bestået den praktiske
prøve. I ansøgerens blanket Ansøgning om kørekort udfyldes rubrikkerne ”dato”, ”bestået/ikke bestået” og ”underskrift”. Årsagerne til, at ansøgeren ikke bestod den praktiske
prøve, skal ikke angives i ansøgningen om kørekort, men alene i bedømmelsesskemaet.
Bedømmelsesskemaet består af en original og genpart (med gennemslag).
Originalen udleveres til ansøgeren. Genparten opbevares af de prøvesagkyndige i mindst 3
måneder med henblik på dels eventuel klagebehandling, dels til brug for prøvestedets kvalitetssikring af køreprøven.
Den på bagsiden anførte klagevejledning er ikke tilpasset forsvaret, hvorfor køredommeren
skal oplyse ansøgeren om, at en eventuel klage skal rettes til lederen af den pågældende
køreskole.
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Bilag 7
Side 7 af 7

Udfyldelse af bedømmelsesskema

Emne/Felt

Foretages

Navn og Personnummer
Kvalitetssikring
Prøvedato og Kl.
Prøvesagkyndig
Politikreds
Prøven afbrudt
Forberedelse til kørsel
Bemærkninger
Pkt. 5 i kk.bkg., bilag 7
Orientering
Manøvre
Bemærkninger
Fare
Indgreb
Betjening af køretøjet
Andet

Påføres ansøgerens fulde navn og personnummer
Afkrydses, hvis yderligere en prøvesagkyndig har overværet prøven
Påføres dato og klokkeslæt for prøvens afholdelse
Påføres den prøvesagkyndiges/køredommers navn
Påføres politikredsnummer/navn eller køreskole (forsvaret)
Afkrydses, såfremt prøven er afbrudt inden for de første 25 min.
Afkrydses, såfremt der er bemærkninger til forberedelsen til kørslen
Påføres eventuelle fejl og/eller mangler ved forberedelse til kørsel

Afkrydses ved orienteringsfejl
Afkrydses ved manøvrefejl
Påføres bemærkninger til begåede orienterings-/manøvrefejl
Afkrydses hvis konstateret fare (også den ikke synlige)
Hvis foretaget indgreb verbalt/fysisk påføres enten et V eller F
Påføres eventuelle fejl og/eller mangler ved betjening
Påføres andre eventuelle forhold der ikke findes under det ovennævnte
Afkrydses såfremt det er en kontrollerende prøve
Kontrollerende prøve∗
Afkrydses såfremt ansøgeren erhverver førerret for første gang til
Førstegangserhvervelse∗
Traktor/motorredskab
Prøvesagkyndiges underskr. Prøvesagkyndiges/køredommers underskrift
∗ Oplysning fra ansøgerens ansøgning om kørekort.
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