Nyhedsbrev om knallert – September 2016
Husk at sende dette nyhedsbrev videre til
ALLE knallertundervisere på din Ungdomsskole!

Den 14. september 2016

Til ungdomsskolerne og jer, der varetager knallertundervisningen
Som I alle sikkert ved, nedsættes aldersgrænsen for lille knallert til 15 år pr.1. oktober
2016. Med dette nyhedsbrev vil vi orientere om, hvad det indebærer for jer. Vi håber, I
hermed får svar på de mest presserende spørgsmål.
Vi beklager, at I får besked så sent. Det skyldes, at de nødvendige udmeldinger fra
ministeriet (bl.a. mht. til fastsættelse af tidspunktet for, hvornår man tidligst må starte på
knallertuddannelsen) først er kommet nu.

1. Hvornår må man tidligst starte på knallertuddannelsen?
Fra 1. oktober 2016 må man tidligst starte på knallertuddannelsen i ungdomsskolen, når
man er 14 år og 6 måneder.
Indtil 1. oktober 2016 gælder de ”gamle” regler, dvs. starter man på knallertuddannelsen
inden denne dato, må man tidligst gøre det, når man er 15 år og 6 måneder.

2. Hvis man er startet på knallertuddannelsen efter de nuværende regler (16 års
aldersgrænse) og har bestået køreprøven som 15-årig inden 1. oktober, kan man så
få udstedt sit kørekort gældende fra 1. oktober?
Ja, det kan man godt. Det er nok en god idé at gøre Borgerservice opmærksom på, at de
skal udstede kørekortet, inden den unge fylder 16 år.

3. Hvilke konsekvenser har nedsættelsen af aldersgrænsen for teoriprøverne?
Information om konsekvenser for teoriprøverne er sendt direkte til ungdomsskolerne.

4. Er Elevhæftet ”Klar til knallert”, sikkertrafik.dk/knallert og Retningslinjer for
knallertundervisningen opdateret?
Ja. Elevhæftet ”Klar til knallert” er opdateret, så det er gældende fra 1. oktober 2016.
Hæftet kan bestilles eller downloades hos Rådet for Sikker Trafik her.
Websitet www.sikkertrafik.dk/knallert bliver opdateret fredag den 30. september, så det er
klar til 1. oktober 2016.
Retningslinjerne for knallertundervisningen er opdateret, så de gælder fra 1. oktober 2016.
Find dem her.

5. Er der ændringer i undervisningens omfang, timetal, den praktiske prøve, krav til
førstehjælp mv.?
Nej, det er det samme som tidligere.

6. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål?
Har du spørgsmål vedr. lovgivningen, kørekortbekendtgørelsen eller andre administrative
aspekter, kontakt Færdselsstyrelsen på tlf. 72 21 88 99 info@fstyr.dk
Har du spørgsmål vedr. undervisningsmaterialet ”Klar til knallert”, kontakt Rådet for Sikker
Trafik, tlf. 39 16 39 39, info@sikkertrafik.dk

Med venlig hilsen
Pernille Ehlers, Rådet for Sikker Trafik
Søren Hanmann Larsen, Ungdomsskoleforeningen

