Nordfyns Ungdomsskole / Ungnordfyn
Info om deltagelse i knallerthold.
Hvor gammel skal jeg være for at starte?
Du kan tilmeldes når du er 14 år.
Du skal være mindst 14½ år ved holdstart.
Du må med erhvervet knallertkørekort, køre knallert fra du er fyldt 15 år.
Hvornår starter der et hold?
Otterup når 6 elever har betalt for deltagelse. Dvs. du tilmelder dig venteliste og rykkes til Betalt-hold
(dette kan alene ses af Ungdomsskolen) når din indbetaling er sket. Du får besked om holdstart 1-2 uger
før. Du har naturligvis lov at udskyde din deltagelse hvos den planlagte undervisning ikke passer i din
kalender, men ungdomsskolen skal have besked inden for 2 hverdage.
Søndersø og Bogense er holdstart med planlagt dato. Oprettede hold kan ses på hjemmesiden
ungnordfyn.dk. Du får mere info på mail, 1-2 uger før start.
Hold startes hen over skoleåret, dog i mindre omfang/slet ikke i mdr. dec. jan. og feb.
Ved mindre end 6 tilmeldte 1 uge før planlagt start, udsættes holdstart.
Bemærk: Der er 3 hverdages betalingsfrist på disse hold.
Hvad koster det?
Deltagelse koster 510 kr. Prisen er fastlagt af undervisningsministeriet og reguleres ved årsskiftet.



Via Mobile Pay til ungdomsskolen på tlf. 28 49 76
Husk elevnavn og fødselsdag ( IKKE cpr.) i kommentarfeltet.
På konto: reg. Nr. 3574 konto nr. 4224892
Husk elevnavn og fødselsdag ( IKKE cpr.) på betalingen.
OG – giv ungdomsskolen besked hvis du betaler via bankoverførsel.

Hvor længe varer et hold- måske kan jeg ikke deltage alle gange?
Et hold varer 30 lektioner. Det kan variere hvor mange lektioner der undervises i pr. mødegang. Et hold skal
strække sig over mindst 14 dage.
Der er mødepligt og forsømmelse accepteres ikke.
Hvad hvis jeg ikke består teori eller køreprøve?
Så kan du gå til fornyet prøve. Det koster 230 kr. pr. gang. (Prisen er fastsat af ministeriet).
Der betales forud og som beskrevet ovenfor.
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Hvad med det der’ Førstehjælpskursus?
Inden afsluttende køreprøve, skal du have deltaget i et ”8 timers færdselsrelateret Førstehjælpskursus for
knallertførere”.
Kurset må ikke være ældre end 12 mdr. OGSÅ selvom det er gyldigt 2 år.
I Nordfyns Kommune, får 8. klasserne kurset som en del af deres undervisning.
Der er mødepligt uanset om man skal bruge det til knallertkørekort eller ikke.
Kontakt ungdomsskolen i god tid, hvos du ikke har kurset eller det er for gammelt.
Mangler du Førstehjælpskursus kan vi måske tilbyde dig et.
Tilbydes du kursus og udebliver, er ny tilmelding dit eget ansvar og for din egen regning. Pris ca. 550 kr.
Vi kontakter dig hvis vi er i tvivl om din deltagelse i Førstehjælp.
Du kan selv kontrollere gyldigheden af dit kursus på:
https://kursusbevis.foerstehjaelpsraad.dk
Du logger dig ind ved at skrive: valider og tryk: Enter. Der skal ikke benyttes bindestreg i cpr.nr.
Du skal bruge præcis den mailadresse du afleverede ved kurset.
Får jeg mit kørekort med det samme?
Er du fyldt 15 år ved den afsluttende prøve og du består, udleveres et midlertidigt kørekort.
Fylder du 15 år efter afsluttende prøve, kan du fra din fødselsdag hente et midlertidigt kørekort på
Borgerservice i Nordfyns Kommune. ( Husk dit sygesikringsbevis).
Dit kørekort fremsendes til din adresse i løbet af 2-3 uger.
Hvis jeg f.eks. vælter på knallerten i undervisningen?
Nordfyns Kommune må pga. lovgivning ikke tegne forsikring for eleverne. Derfor er det din egen
ulykkesforsikring der skal kontaktes.
Må jeg bruge min egen styrthjælp?
Ja – hvis den er godkendt, meget gerne.
Og inden du spørger om knallert – nej det må du ikke!
Husk i øvrigt tøj der passer til årstiden. Huden afkøles meget når man kører. Og du skal have en lomme
hvori der kan være en radiomodtager. Radiomodtageren bruger underviseren til at kommunikere med dig
under kørslen.
Ok. Jeg har forstået! Hvor tilmelder jeg mig?
På ungnordfyn.dk
Klik på fanebladet Knallertkørekort, og igen samme nedenunder.

Bemærk: Din tilmelding er bindene. Betaling retur kun ved aflysning af holdet.
Ny tilmelding kræver ny betaling.
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