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 Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse
af kørelærere
Efteruddannelsescentre
Ifølge færdselsloven er en kørelærergodkendelse gyldig i 5 år, dog højst så længe du har kørekort.
Godkendelsen kan fornyes, hvis du stadig opfylder et
vandelskrav, ikke i de seneste 2 år har været frakendt
førerretten ubetinget eller haft denne inddraget administrativt og godtgør i den forløbne periode at have
gennemført obligatorisk efteruddannelse.
Hvis du i de seneste 2 år forud for tidspunktet for
fornyelse har været frakendt førerretten betinget,
fornyes kørelærergodkendelsen, på vilkår af at kontrollerende køreprøve bestås, og at de øvrige vilkår,
som fastsættes ved afgørelsen om frakendelse, overholdes.
Obligatorisk efteruddannelse
Det fremgår af bekendtgørelse om godkendelse af
kørelærere 1, at Rigspolitiet udsteder bekendtgørelse
om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere.
Rigspolitiet har i den anledning udstedt bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere 2 (efteruddannelsesbekendtgørelsen). I efteruddannelsesbekendtgørelsen er der fastsat bestemmelser for den obligatoriske efteruddannelse, herunder bestemmelser om efteruddannelsens indhold og
om godkendelse af efteruddannelsescentre.
Undervisning af kørelærere med henblik på gennemførelse af obligatorisk efteruddannelse skal foregå i
overensstemmelse med undervisningsplanen for efteruddannelse af kørelærere.
Formål
Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af teoretiske og prakti1
2

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 29. januar 2015
Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 192 af 20. februar 2015

ske forudsætninger for at kunne undervise køreelever
i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen.
Det er efteruddannelsens mål at give kørelæreren
indsigt i de nye emner, der indgår i uddannelsen af
nye kørelærere.
Endvidere er det efteruddannelsens mål at give kørelæreren viden om relevante emner af betydning for
kørelærererhvervet.
Efteruddannelsescentre
Efteruddannelsen skal ifølge efteruddannelsesbekendtgørelsen gennemføres på et af Rigspolitiet godkendt efteruddannelsescenter.
Hvem er omfattet?
Kravet om efteruddannelse omfatter alle kørelærere,
der den 1. april 2014 havde en gyldig kørelærergodkendelse og som ansøger om fornyelse af kørelærergodkendelsen den 1. januar 2016 eller senere.
Indtil den 1. januar 2016 gælder de hidtil gældende
bestemmelser i færdselslovens § 66, stk. 2. Dette betyder, at kørelærergodkendelsen kan fornyes, hvis
kørelæreren opfylder følgende bestemmelser:
1) i de sidste 3 år jævnligt har ført bil, henholdsvis
motorcykel,
2) i den forløbne periode jævnligt har drevet teoretisk og praktisk undervisning som kørelærer og
indstillet køreelever til prøve, og
3) ikke er dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for misbrug af stillingen som kørelærer.
Efteruddannelsens indhold
Efteruddannelsen skal sikre, at kørelæreren
1) har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelæreren kan gennemføre
undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,
2) kan planlægge egen undervisning samt kan detailplanlægge en undervisningslektion,
3) har viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,
4) har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
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5) har viden om relevante love og bekendtgørelser,
og
6) har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen.
Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe
kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af følgende valgfrie emner:
7) køretøjsteknik og køreteknik,
8) energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori,
9) arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift
af en køreskole, og
10) virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole.
I efteruddannelsen skal kørelæreren undervises i følgende emner:
•
Undervisningslære og –færdighed.
•
Undervisningsplanerne for køreuddannelsen.
•
Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi
og færdselssociologi.
•
Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelse.
•
Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik.
•
Supplerende viden.
Herudover skal indgå ét af følgende 6 emner:
•
Arbejdsmiljø.
•
Virksomhedsøkonomi, virksomhedsdrift og ansættelse.
•
Køreteknik til motorcykel.
•
Køreteknik til almindelig bil.
•
Køreteknik til store køretøjer.
•
Energi- og miljørigtig kørsel.
Efteruddannelsens forløb
Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med
fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger
inden for det seneste år af godkendelsesperioden.
Efteruddannelsen af kørelærere skal have en varighed
på 5 undervisningsdage (8 timer pr. dag). Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.
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Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6
skal have en varighed af en dag, og undervisningen i
afsnit 7 skal tillige have en varighed af en dag.
Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller
opdeles i to moduler. Efteruddannelsen kan opdeles
således:
1) 5 dage, svarende til ét modul,
2) 4 dage og 1 dag, svarende til to moduler, eller
3) 3 dage og 2 dage, svarende til to moduler.

Kursusbevis
Efteruddannelsen indeholder ikke eksamen, men der
skal udstedes kursusbevis til hver enkelt kursist, såfremt denne har deltaget aktivt i efteruddannelseskurset.
Kursusbeviset skal afleveres til kommunen sammen
med ansøgningen om fornyelse af kørelærergodkendelsen.
Efteruddannelsescenteret
Efteruddannelsescentre skal godkendes af Rigspolitiet.
Krav til efteruddannelsescenteret
En ansøger kan godkendes som efteruddannelsescenter, såfremt ansøgeren med hensyn til sine økonomiske forhold og omstændighederne i øvrigt vurderes at
have de nødvendige forudsætninger for at drive efteruddannelsesvirksomhed på en sådan måde, at kravene
til efteruddannelsen opfyldes. Der kan knyttes vilkår
til godkendelsen.
Efteruddannelsescenteret skal optage kursister uanset
disses eventuelle organisatoriske tilhørsforhold.
Kursusleder
Ansøgeren skal have udpeget en ansvarlig kursusleder, der er særligt godkendt kørelærer, og som skal
føre tilsyn med det pågældende efteruddannelseshold,
herunder sikre at det godkendte efteruddannelsesforløb gennemføres.
Kursuslederen skal endvidere føre opsyn med, at kursusdeltagerne møder op til undervisningen, og sikre,
at den enkelte kursusdeltager har deltaget aktivt i un-
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dervisningen i en sådan grad, at der kan udstedes et
kursusbevis for, at efteruddannelsen er gennemført.
Krav til undervisere
Ansøgeren skal sikre, at der anvendes lærerkræfter
med relevante kompetencer inden for de enkelte
emner i undervisningsplanen for efteruddannelse af
kørelærere.
Underviserne på efteruddannelsescenteret skal ifølge
efteruddannelsesbekendtgørelsen have
1) pædagogisk uddannelse og erfaring samt
2) indgående og aktuel faglig viden og kompetencer
inden for det område, som vedkommende underviser i.
Efteruddannelsescenteret har ansvaret for undervisernes kvalifikationer og har endvidere ansvaret for,
at underviserne gennemfører den nødvendige kvalificering i efteruddannelsesbekendtgørelsen.
Krav til udstyr
Efteruddannelsescenteret er ansvarlig for, at der er
tilstrækkeligt udstyr (undervisningslokaler, undervisningsmaterialer og udstyr i øvrigt) til rådighed, som er
relevant og nødvendigt for at sikre varetagelse af den
efteruddannelsesvirksomhed, som uddannelsescenteret er godkendt til at drive. Udstyret skal være tidssvarende og afspejle normal standard i branchen.
Ansøgning
Ansøgning om godkendelse som efteruddannelsescenter skal indsendes til Rigspolitiet, Nationalt Færdselscenter, Polititorvet 14, 1780 København V, på et særligt ansøgningsskema, der kan fås hos Rigspolitiet, Nationalt Færdselscenter, eller hentes på politi.dk/Borgerservice/Kørekort/Kørelærergodkendelse.
Ansøgningen skal blandt andet indeholde oplysning
om undervisningsprogrammet med angivelse af, hvilke
kurser der udbydes, og hvilke undervisningsmetoder
der vil blive anvendt.
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
•
Navn og adresse.
•
CVR-nummer.
•
Kontaktoplysninger.
•
Navn på kursusleder.
•
Navn på kurset.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Målgruppe og adgangsbetingelser.
Antal deltagere.
Formål med kurset.
Varighed, mål og indhold for de enkelte emner.
Afholdelsesform.
Undervisernes kvalifikationer og kompetenceområder.
Undervisningslokaler.
Undervisningsmaterialer.
Udstyr til praktikdelen.
Køretøjer.

Herudover skal der indsendes dokumenterede oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold, samt detaljeret oversigt over det påtænkte efteruddannelsesforløb (lektionsplan osv.).
Godkendelseskravene
•

Virksomheden: Personlig virksomhed eller
selskabsform. Dokumentation for virksomhedsform skal indsendes.
• Ledelsen: Kursuslederen skal være særligt
godkendt kørelærer, der skal føre tilsyn med
det enkelte efteruddannelseshold. Navn og
dokumentation for status som særlig godkendt
kørelærer skal indsendes.
• Underviserne: Pædagogisk uddannelse og erfaring, samt indgående og aktuel faglig viden
og kompetencer inden for det område, den
enkelte skal undervise i. Dokumentation for
uddannelse (pædagogisk kursus/uddannelse) og
for erfaring/rutine, og for indgående og aktuel
faglig viden og kompetencer for de områder, der
skal undervises i, skal indsendes.
a) Undervisningslokaler, undervisningsmaterialer og udstyr i øvrigt: Oplysning om lokaler,
materialer og udstyr i øvrigt, samt dokumentation for, at disse er tilstrækkelige, tidssvarende og
afspejler normal standard i branchen, skal indsendes.
• Undervisningsprogram: Detaljeret undervisningsprogram med angivelse af, hvilke kurser
der udbydes, og hvilke undervisningsmetoder,
der vil blive anvendt (program (undervisningsplan) for hvorledes Rigspolitiets undervisningsplan for efteruddannelsen som minimum vil blive
udmøntet i undervisningen, herunder hvordan
lektionerne vil blive lagt – skema med tidsangi-
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•

•

•

velse, angivelse af emner samt underviserens
navn).
Økonomiske forhold: Seneste årsregnskab,
der skal vise en økonomisk sund virksomhed, revisorerklæring eller sikkerhedsstillelse skal indsendes. Se nedenfor om økonomiske forhold.
Betingelser for kursistens deltagelse i kursus:
Hvilke betingelser, som ansøgeren vil stille
for en kursists tilmelding til efteruddannelsen
(Gyldig kørelærergodkendelse).
Kursusbevis: (fælles standard).

Økonomiske forhold
Ved ansøgning om godkendelse skal det dokumenteres, at ansøgeren med hensyn til sine økonomiske
forhold og omstændighederne i øvrigt har de nødvendige forudsætninger for at drive efteruddannelsesvirksomhed.
På denne baggrund stilles der krav om en positiv
egenkapital for at sikre en soliditet i virksomheden,
således at efteruddannelseskurser kan forventes gennemført på tilfredsstillende måde. Der vil derfor ved
vurderingen af de økonomiske forhold blive lagt særlig vægt på størrelsen af egenkapitalen i ansøgerens
virksomhed.
Egenkapitalkravet kan dokumenteres opfyldt enten
ved en årsrapport/årsregnskab, ved erklæring afgivet
af en statsautoriseret eller registreret revisor eller
ved sikkerhedsstillelse.
Ved vurderingen af om en ansøger har de nødvendige
økonomiske forudsætninger, skelnes der mellem, om
ansøgeren er en personligt drevet virksomhed, et interessentskab eller et selskab.
For personligt ejede virksomheder skal både virksomhedens som ansøgerens personlige aktiver og
passiver indgå. Eventuel ægtefælles formue kan indgå
i det omfang ægtefællens formue hæfter for virksomhedens gæld. Årsregnskabet skal være revideret eller
gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor.
For selskaber er det selskabets egenkapital, som
fremgår af det seneste reviderede eller gennemgåede
årsregnskab, der lægges til grund for dokumentatio-
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nen af egenkapitalkravet. Årsregnskabet skal være revideret eller gennemgået af statsautoriseret eller registreret revisor. For nystiftede selskaber kan den
egenkapital, der fremgår at den reviderede eller gennemgåede åbningsbalance lægges til grund for dokumentation af egenkapitalkravet.
For interessentskaber skal såvel interessentskabets
som de enkelte interessenters aktiver og passiver
indgå i opgørelsen. Årsregnskabet skal være revideret
eller gennemgået af statsautoriseret eller registreret
revisor.
Hvis ansøgeren anser egenkapitalen for at være højere end den, der fremgår at det seneste årsregnskab,
er der mulighed for at lade en statsautoriseret eller
registreret revisor udarbejde en opgørelse og afgive
en erklæring om egenkapitalens størrelse.
Rigspolitiets godkendelse
Godkendelsen som efteruddannelsescenter meddeles
skriftlig.
Rigspolitiet kan knytte særlige vilkår til godkendelsen
som efteruddannelsescenter.
Det er blandt andet en betingelse for at opretholde
godkendelsen, at alle kurser, der er omfattet af godkendelsen, og som udbydes af uddannelsescenteret,
offentliggøres på efteruddannelsescenterets hjemmeside med angivelse af afholdelsessted samt dato og
tidspunkt for afholdelse.
Godkendelsen gælder i 5 år. Godkendelsen kan fornyes, såfremt efteruddannelsescenteret fortsat opfylder førnævnte betingelser.
Ændringer i efteruddannelsescenteret
Efteruddannelsescenteret skal underrette Rigspolitiet,
hvis der sker ændringer i de oplysninger, der er anført i ansøgningen, f.eks. ny kontaktperson, nye undervisere eller yderligere/ændret adresse for undervisning.
Tilbagekaldelse af godkendelsen
Rigspolitiet kan tilbagekalde en godkendelse udstedt
til et efteruddannelsescenter, hvis
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1) efteruddannelsescenteret groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for godkendelsen,
2) der ikke har været drevet uddannelsesvirksomhed
indenfor de seneste 12 måneder, eller
3) efteruddannelsescenteret anmoder herom.
Efteruddannelsescenterets hjemmeside
Efteruddannelsescentre skal oplyse kursister om, at
Rigspolitiet har godkendt efteruddannelsescenteret og
dettes uddannelsesaktivitet.
Efteruddannelsescenteret skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisten og sikre, at de bliver meddelt
denne klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af
aftale om uddannelsen.
Tilsyn
Rigspolitiet fører tilsyn med godkendte efteruddannelsescentre.
Efteruddannelsescenteret skal give Rigspolitiet adgang
til centeret med tilhørende lokaler, udlevere dokumenter, som relaterer sig til den godkendte efteruddannelse, og bistå ved tilsynet.
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