
Heinrich Nielsen Køreskole

Kontrollerende 
prøve

Uanset om du har fået betinget- eller 
ubetinget frakendelse, skal du aflægge og 
bestå en kontrollerende prøve for at beholde dit 
kørekort. 
En kontrollerende prøve består både af en 
teoriprøve og en praktisk prøve (køreprøve).   
 
I det følgende finder du information om, hvad du 
skal foretage dig, for at komme igennem den 
kontrollerende prøve, som består af både en 
teoretisk og praktisk prøve.


Vi står altid til rådighed på tlf. 98137037, hvis du har 
brug for hjælp.



DU SKAL BESTÅ BEGGE PRØVER FØRSTE 
GANG, FOR AT BEHOLDE DIT KØREKORT. 

Mange misforstår den dato/frist der er givet for 
aflæggelse af prøve og tror, at man kan forsøge sig 
flere gange til prøven, når bare det er inden fristen. 
Det er forkert.

BESTÅR DU IKKE, SKAL DU AFLEVERE DIT 
KØREKORT TIL DEN PRØVESAGKYNDIGE, OG 

FÅR DET FØRST IGEN, NÅR BEGGE PRØVER 
ER BESTÅET. 

Begge prøver skal være bestået senest den 
dag, hvor fristen udløber.  

Når du ikke det, skal du aflevere kørekortet til 
Politiet.

FLERE KATEGORIER 

Har du flere kørekortkategorier, skal du bestå 
teoriprøven senest i 2. forsøg og køreprøven senest 
i 2. forsøg for at få alle kategorier igen - ellers skal 
du generhverve til alle kategorier. 



Gør-det-selv eller standardløsning. 
Start med en adgang til drive4you onlineteori og prøver. Så er du igang. Du  
behøver ikke at vælge hvilket forløb du ønsker hos os, men se om teorien falder 
naturligt for dig eller om du har behov for vores hjælp. 
Vores “pakker” er bare eksempler beregnet ud fra lektionspris, så hvis du ender 
med en helt anden løsning, er det stadig fair pris. Se mere i prislisten.


Øve hjemme 
Det anbefales, at øve teoriprøverne indtil du kan lave alle til 0 fejl i alle tilgængelige 
prøver. Det er fint, at øve de samme prøver flere gange, indtil det sidder fast, selv i 
søvne - der er trods alt et kørekort i spil, og det er dit. Husk du skal bestå første 
gang, for at beholde dit kørekort - også selv om der stadig er tid til fristen for 
aflæggelse af prøve!


Bestilling af teoriprøve 
Du kan selv bestille teoriprøven ved Borgerservice i Rantzausgade i Aalborg eller 
en anden Borgerservice. 
Medbring de papirer du har fået tilsendt og udfyld den medfølgende ansøgning. 
Hvis du selv vil bestille prøven, skal du bestille tid til fremmøde ved Borgerservice. 
Det kan du gøre hér:  
https://www.aalborg.dk/borgerservice-digital-post-cpr-oekonomi/borgerservice  
Du kan også vælge, at vi skal bestille prøven for dig.
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RÆKKEFØLGE/ARBEJDSGANG 

1. Trin: Send en mail til info@hnk.dk med dit 
navn, telefonnummer og mailadresse.  
Skriv om du ønsker adgang til onlineteori i 1 
måned til 150,- eller 3 måneder til 300,-. 
Betal på mobilepay til 641370, og du er 
igang. 

2. Trin: Øve, øve, øve! Du kan øve prøver på 
computer, tablet og smartphone.  

3. Trin: Når du har øvet dig rigtig godt 
hjemme, kan du kontakte os for 
eneundervisning i teori, eller gå direkte til 
teoriprøve. 

4. Teoriprøven bestilles hos Borgerservice. 
Det gør du selv eller vi kan gøre det for dig. 

5. Når teoriprøven er bestået, ringer du til os, 
så vi kan få aftalt en køretid og bestilt en 
praktisk prøve.

KONTROLLERENDE PRØVE

mailto:info@hnk.dk
http://www.hnk.dk
https://www.aalborg.dk/borgerservice-digital-post-cpr-oekonomi/borgerservice


Eneundervisning i teori 
Har du brug for eneundervisning i teori, inden den rigtige prøve, 
så du er sikker på du er klar, bedes du kontakte os i god tid.  
Det er kun dig og kørelæreren der er tilstede, så du kan være 
anonym. Du kan få forklaret de emner du er i tvivl om, vi 
gennemgår typiske fejl og hvis det ønskes, kan vi afvikle en 
evaluerende teoriprøve med efterfølgende gennemgang. 
99% består prøven efter ene-teori. 
Ring 98137037 for bestilling af tid. 


Kørsel og praktisk prøve  
Efter bestået teoriprøve, skal du ringe til os på 98137037, for at 
aftale tid til kørsel. Når du har kørt en tur med os, kan vi se hvor 
meget undervisning du skal bruge, for at kunne bestå den 
praktiske prøve. De fleste bruger mellem 2 og 4 lektioner. Dette 
afhænger naturligvis af dine kørefærdigheder samt om du er 
frakendt betinget eller ubetinget. Har du “kun” en betinget 
frakendelse, kan du nemlig øve dig i egen bil i de ting du får at 
vide af kørelæreren.  
Når du er klar, bestiller vi den praktiske prøve. Det er kun 
køreskolen der kan bestille den praktiske prøve.


Efter bestået praktisk prøve 
Efter bestået praktisk prøve, har du stadig en betinget 
frakendelse (gult kort), som normalt er gældende i 3 år. Det 
betyder, at laver du noget tilsvarende, som igen giver en betinget 
frakendelse, resulterer det i en ubetinget frakendelse (rødt kort) i 
et halvt år, hvis det skyldes f.eks. hastighed eller en anden 
kørefejl. Skyldes det spiritus/narko, vil den ubetingede 

frakendelse være minimum 3 år. I perioden med den betingede 
frakendelse kan du altså godt få f.eks. en fartbøde, 
parkeringsbøde eller anden mindre bøde uden at miste 

kørekortet. Du kan også få op til 2 klip uden konsekvenser 
for kørekortet.


Manuelt- eller automatgear 
Hos Heinrich Nielsen Køreskole kører vi TESLA model Y til 
kontrollerende prøver. Så kan du prøve at køre el-bil, når du nu 

alligevel skal i en skolevogn🙂  Den er utrolig letkørt, men hvis du 

synes det er for moderne, kan du vælge manuelt gear i Mercedes 
A klasse eller automatgear i B klasse. Det snakker vi om, når du 
har bestået teoriprøven.
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OM TEORIPRØVEN 

• består af 25 billeder med færdselssituationer, lovbestemmelser 
eller færdselsregler, og du må max have fejl ved 5 billeder.


• prøven varer ca. 60 minutter inkl. meddelelse af resultat.


• du skal aflevere dit kørekort ved starten af prøven, men får det 
igen, hvis du består.


• adressen i Aalborg er AMU, Sofievej 61, men du kan gå op i 
hele DK. 


DU SKAL MEDBRINGE:  

• blanket P23 “ansøgning om kørekort”


• dit kørekort, hvis du har et.


• pas, hvis du ikke har kørekort eller et gammelt fold-ud kørekort


• Hvis du aflægger kontrollerende prøve efter fristen, skal du 
medbringe pasfoto.


Vi anbefaler, at lade bilen stå hjemme på dagen for teoriprøven.

PRØVEN
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OM DEN PRAKTISK PRØVE 

• starter fra AMU, Sofievej 61, Aalborg.


• køres i skolevognen sammen med den prøvesagkyndige og evt. 
med kørelæreren i bagsædet, hvis det ønskes.


• varer cirka 45 minutter


• Udover at køre bilen, skal du også kunne undersøge og 
kontrollere bilens indretning og udstyr, herunder kontrol af 
lygter, bremser, styreapparat, bærende dele, motor, udstødning 
m.v.


DU SKAL MEDBRINGE:  

• blanket P23 “ansøgning om kørekort”


• dit kørekort, hvis du har et.


• pas, hvis du ikke har kørekort eller et gammelt fold-ud kørekort



Priseksempel på STANDARDLØSNING PRIS

• Vi behandler/godkender dine papirer ved Borgerservice og bestiller prøverne. (tidspunkt for prøve aftales med dig), 300,-
• Online teori og prøver til at øve hjemme, 3 måneder “drive4you”, 300,-
• 1 ene-lektion i teori i vores lokale eller online, 650,- (kan også bruges som kørelektion)
• 3 kørelektioner (automatgear eller manuelt), 3 x 650,-
• Leje af bil til 1 praktisk prøve, 900,-

4.100 kr.

Priseksempel på GØR-DET-SELV løsning PRIS

• Du ordner selv papirer, booker og kontakter os, når du har bestået teoriprøven.
• 2 kørelektioner (automatgear eller manuelt), 2 x 650,-
• Leje af bil til 1 praktisk prøve, 900,-

2.200 kr.

Eventuelle ekstra udgifter

Enelektioner i teori eller kørsel 650 kr.

Teori, holdundervisning 4 lektioner 400 kr.

Alle priser er inklusive moms. 
En lektion varer 45 minutter.
Prøvegebyr er ikke indeholdt i pakkeprisen og koster pt. 890 kr. til Borgerservice.
Det er ikke nødvendig at vælge den ene eller anden løsning. Det er bare eksempler på udgifter. Skal du bruge mere bliver det dyrere og mindre, ja så 
bliver det billigere.

PRISER 



TESLA MODEL Y 
• 2 motorer 

• 4 hjulstræk 

• 514 hk 

• stort glastag 

• aktiv fartpilot og styring 

• nem at udføre kontrol på til praktisk prøve 

• letkørt og nem at betjene 

Når du nu alligevel skal bag rattet i en 
skolevogn igen, så kan det jo ligeså 
godt være en oplevelse!



Ofte stillede spørgsmål og misforståelser
Skal jeg både til en teoriprøve og en køreprøve? Ja, en KØREPRØVE består både af en teoretisk del (teoriprøve) og 

en praktisk del (praktisk prøve). Der er dog få undtagelser, 
eksempelvis prøven til trailer og opgradering til mc, som kun 
består af en praktisk prøve.

Kan jeg gå til teoriprøven flere gange, hvis det bare er inden 
fristen for kontrollerende prøve udløber?

Ja, men det vil du ikke! Hvis du ikke består teoriprøven, bliver dit 
kørekort inddraget - også selv om der er lang tid til fristen. Du får 
det igen, når du har bestået både den teoretiske- og praktiske del. 
I disse tider med ventetid på prøver, kan det betyde flere måneder 
uden kørekort, så du skal bestå første gang.

Jeg har været ved Borgerservice og udfyldt P23, men kunne 
ikke få lov til at bestille teoriprøve og fik at vide jeg skulle 
kontakte en kørelærer. Hvorfor?

Det skyldes, at der er “udsolgt” af prøver og hvis der ikke er 
synlige prøver, når du har din tid ved Borgerservice, bliver du 
sendt hjem igen. Du kan selvfølgelig komme igen en anden gang 
eller vi kan bestille for dig.

Kan I bestille en teoriprøve i en anden by, hvis der er udsolgt i 
Aalborg?

Ja, ingen problem. Du ringer bare. Det tager lidt tid, hvor du skal 
regne med at hænge på i telefonen.

Hvis jeg aflægger praktisk prøve med automatgear, så må jeg 
ikke køre med manuelt gear bagefter!

Jo det må du. Du har jo allerede kørekort til bil med kobling og så 
er det tilladt at køre med automatgear eller uden gear (Tesla) til 
prøven. Har du i forvejen kun lov til at køre biler med automatgear 
(kode 78 i kørekortet), så er det fortsat gældende efter prøven.

Må jeg anvende alle de smarte ting bilen den kan? Ja, her er ingen begrænsninger. Du må bruge det hele, 
eksempelvis adaptiv fartpilot, aktiv styring mv.

Kan jeg tage kørekort til motorcykel i stedet for den 
kontrollerende prøve til bil? 

Ja, det kan du sagtens, hvis det bare er indenfor fristen - og det 
skal du gøre! Du vil aldrig fortryde, men blot ønske at du havde 

taget det for mange år siden😀

Send sms eller ring til 40630144 hvis du er i tvivl om noget.


