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Knallertkørekort – sådan klares papirarbejdet
Første skridt - udfyldelse af papirer

Du skal snart starte på knallertkøreskolen. I den forbindelse skal du have styr
på papirarbejdet. Det første du gør er at gå på www.a-u.dk under
knallertkursus og printe ansøgningsblanketten P23A. Den skal du udfylde, og
derefter medbringe i Borgerservice på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 5, 3450
Allerød. Det skal du gøre, inden knallertundervisningen starter!
Du skal medbringe følgende i Borgerservice:
 Udfyldt ansøgningsblanket P23A (som du har printet fra hjemmesiden)
 Pas eller original fødsels- navne- eller dåbsattest
 Foto (kan også tages i Borgerservice, pris pt. 130 kr. for 4 stk.)
 Dit førstehjælpsbevis for knallertkørere

Andet skridt - godkendelse af papirer

I Borgerservice kommer følgende til at foregå:
 Din legitimation tjekkes (dvs. pas eller original fødsels- navne- eller dåbsattest)
 Der tages evt. foto, hvis ikke du har et med
Bag på foto noteres cpr.nr., medarbejder initialer samt stempel. Foto hæftes på
ansøgningsblanket på s. 2 nederst
 Der udfyldes en blanket, som du skal underskrive
 Du får din ansøgningsblanket P23A tilbage, som du skal medbringe til
knallertundervisningen
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Tredje skridt - undervisning

Den dag, knallertundervisningen starter, møder du på Ungdomsskolen.
Du skal medbringe følgende:
 Din ansøgningsblanket P23A
 Legitimation (som du også medbragte i Borgerservice)
Herefter modtager du teori- og praktisk undervisning og det hele afsluttes med
teoriprøve og praktisk prøve

Fjerde skridt - selve knallertkørekortet

Når du har bestået prøverne sker følgende:
Hvis du er fyldt 15 år:
 Du får udleveret et midlertidigt knallertkørekort den dag, du består den sidste
prøve.
 Dit originale knallertkørekort kommer til dig med posten efter nogle uger
Hvis du ikke er fyldt 15 år:
• Den dag, du fylder 15 år, kan du møde op i Borgerservice og få udleveret et
midlertidigt knallertkørekort
• Dit originale knallertkørekort kommer til dig med posten efter nogle uger
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