
Storkøbenhavns kørelærerskole

Øvelsesruter

Aspiranten øver ruterne forud for kørsel med Kanin, da 

det er vigtigt at aspiranten kender ruten og de forhold 

der skal undervises i.

Aspiranten skal under kørsel med elev ikke bruge tid på 

at finde vej, men iagttage og undervise eleven samt 

sikre undervisningen følger det der er planlagt.

Der skal lægges særlig vægt på orienteringer samt være 

agtpågivende omkring de risikoforhold der måtte være til 

stede på ruten.

Manøvrerne skal tillige sikres udført tilfredsstillende i 

forhold til elevens niveau og undervisningsplanens 

præstationskrav.

Bemærk følgende:

Inden kørsel

- Evaluering fra sidst

- Dagens mål

Under kørsel

- Sikre ro i undervisningen i skolevognen (ingen panik)

- Give korte beskeder i god tid før manøvren

- Evt. evaluere under kørsel 

- Evt. standse og evaluere umiddelbart efter manøvren

Efter kørsel

- Evaluering af dagens kørsel
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Storkøbenhavns kørelærerskole

Rute 1

7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant

7.2 Placering under ligeudkørsel

7.3 Hastighed under ligeudkørsel

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning

7.5 U-Vending

Start
U-vending

U-vending



Storkøbenhavns kørelærerskole

Rute 1
Sted: Banemarksvej i Glostrup

Kørelæreraspiranten kører til start

Start:

Forberedelse til kørsel

- Sæde, ryglæn, sele og spejle (tjek blinde vinkler)

- Afprøv gear uden at se ned

- Afprøv parkeringsbremse

- Afprøv blinklys

- Tænd/sluk motor og tjek frigear

Igangsætning

- Bakspejl, sidespejl og skulder (venstre side)

- Blink hvis frit

- Sætte i gang og skift til 2. gear etc

- Korrekt placering og køre lige

Standsning

- Bakspejl, sidespejl og skulder (højre side)

- Blink hvis frit

- Stands ved vejkant

Vending

- U-vending (instrueres som begynderlektion)

Dagens rute:

- Ruten starter på Banemarksvej, ud for nr. 48

- Lige ud i lyskryds

- Fortsæt ad Midtager

- U-vending ud for nr. 28

- Lige ud i lyskryds

- Fortsæt ad Banemarksvej

- U-vending ud for nr. 48

- Ruten gentages til manøvrerne er indlært



Storkøbenhavns Kørelærerskole

Rute 2

7.5 3-punktsvending

7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.

7.7 Møde

7.8 Kørsel foran eller efter andre

7.9 Overhaling (f.eks. forbi langsomt kørende)

7.10 Kørsel i trafiksanerede områder

Kontrol:

- Styretøj



Storkøbenhavns kørelærerskole

Rute 2

Sted: Køreskolen

Forberedelse til kørsel

- Opsummering fra sidste kørsel

Dagens kørsel

- Repetition fra sidst

- Kørsel ligeud efter tavler

- Lære at forholde sig til tavlernes betydning og den givne trafiksituation.

Dagens rute:

- TH ad Banemarksvej

- TV ad Hvedemarksvej

- Fortsæt ad Hedegrænsen

- Fortsæt lige ud i lyskryds

- Fortsæt ad Hedegrænsen

-3-punktsvending ud for nr. 86

- Fortsæt ad Hedegrænsen

- Fortsæt lige ud i lyskryds

- Fortsæt ad Hvedemarksvej

- TH ad Banemarksvej

- TV ind på køreskolen



Storkøbenhavns kørerlærerskole

Rute 3

Kontrol:

- Motor og udstødning

- Bremser

7.11 Fremkørsel mod kryds

7.12 Ligeudkørsel i kryds

7.13 Højresving i kryds

7.14 Venstresving



Storkøbenhavns kørelærerskole

Rute 3

Sted: Køreskolen

Forberedelse til kørsel

- Opsummering fra sidste kørsel

Dagens kørsel

- Repetition fra sidst

- Bremse præcist ved vigepligterne (under hensyntagen til udsynet) 

- Nedgearing til 2. gear (evt. 1. gear ved lav hastighed) inden svingning

- Holde til venstre før venstresvingene (følge midten af vejen)

- Orientering før placering og 2. orientering før manøvren udføres

- Korrekt placering efter venstresving

Dagens rute: (forslag, planlæg gerne selv en rute i området)

- Start på køreskolen

- TH ad Banemarksvej

- TV ad Hvedemarksvej

- Fortsæt ad Hedegrænsen

- TV ad Nordtoftevej

- TH ad Midttoftevej

- TH ad Frøtoftevej

- TV ad Hedegrænsen

- TH ad Park Alle

- Fortsæt ligeud i lyskryds

- TV ad Vallensbæk Torvevej

- TV ad Vallensbækvej

- TV ad Midtager

- Ligeud i lyskryds

- Fortsæt ad Banemarksvej

- TV v/køreskolen



Storkøbenhavns Kørerlærerskole

Rute 4

7.16 Motorvej

7.17 Kørsel ved siden af andre

7.15 Kørsel i rundkørsel

7.20 Kørsel i tunnel (køres ikke)

Kontrol:

- Betjeningsudstyr

- Instrumenter og kontrollys



Storkøbenhavns kørelærerskole

Rute 4
Sted: Køreskolen

Forberedelse til kørsel

- Opsummering fra sidste kørsel

Dagens kørsel

- Korrekt indkørsel på motorvej

- Korrekt hastighed på motorvej

- Korrekt frakørsel på motorvej

- Kørsel ved siden af andre

- Kørsel i rundkørsel

Dagens rute:

- Start på køreskolen

- TH ad Banemarksvej

- TV ad tilkørsel til Søndre Ringvej

- Flet ind på Søndre Ringvej

- Fortsæt ligeud i lysregulering ( x1 )

- Hold mod venstre

- TV ad tilkørsel til motorvej

- Flet ind på Holbækmotorvejen

- Hold mod venstre i ”Vallensbækgrenen”

- Fortsæt ad Motorring 4

- Forlad motorvej ad afkørsel 27 mod Hundige

- TV ad Hundige Centervej

- Fortsæt ligeud i lyskryds ( x3)

- Forlad rundkørsel af 1. vej

- TV ad Hundige Strandvej

- Fortsæt ligeud i lyskryds

- Forlad rundkørsel ad 1. vej

- Fortsæt ligeud i lyskryds ( x3 )

- Fortsæt ad Søndre Ringvej

- Fortsæt ligeud i lyskryds ( x4 )

- Forlad Søndre Ringvej ad afkørsel

mod Stationsparken

- TV ad Stationsparken

- Forsæt ad Banemarksvej

- TH ind på køreskolen



Storkøbenhavns kørelærerskole

Rute 5

7.18 Standsning og parkering

- Baglæns parkering til kantsten

- Forlæns parkering i bås

- Baglæns parkering i bås

Kontrol:

- Bærende dele



Storkøbenhavns kørelærerskole

Rute 5

Sted: Køreskolen 

Forberedelse til kørsel

- Opsummering fra sidste kørsel

Dagens kørsel

- Parkeringsøvelser

Dagens rute:

Baglæns parkering til fortovskant:

- TH ad Banemarksvej

- TV ad Hvedemarksvej

- Fortsæt til Hedegrænsen

- Find egnet sted og køretøj

- Baglæns parkering til fortovskant

- Retur til køreskolen

Forlæns og baglæns parkering i bås:

- P-pladsen på køreskolen



Storkøbenhavns Kørerlærerskole

Rute 6

7.16 Kørsel i mørke og 

lygtetændingstiden i øvrigt

Kontrol:

- Lygter

,

,
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Storkøbenhavns kørelærerskole

Rute 6

Sted: Køreskolen

Forberedelse til kørsel

- Opsummering fra sidste kørsel

Dagens kørsel

- Repetition af alle tidligere indlærte øvelser i mørke

- Op- og nedblænding

- Holde sig væk fra højre kant (ikke køre i rabatten)

Dagens rute:

- TH ad Banemarksvej

- TH ad Kornmarksvej

- TV ad Vallensbæk Torvevej

- Fortsæt ligeud i lyskryds ( x2 )

- TH ad motorvejstilkørsel mod Roskilde

- Hold til højre i motorvejskryds Vallensbæk

- Hold til venstre i motorvejskryds ”Høje Taastrup”

- Kør af ved afkørsel 6 – Høje Taastrup

- TH ad Snubbekorsvej

- TH ad Ledøjevej

- Fortsæt ad Vestskovvej

- TH ad Herstedøstervej

- TV ad Stadionvej

- TH ad Nordre Ringvej

- Fortsæt over lysregulering

- Fortsæt ad Søndre Ringvej

- TH mod Banemarksvej (lige efter broen)


