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Brugervejledning for elever til køreprøvebooking
Køreprøvebooking er en løsning til medarbejdere i Borgerservice og Færdselsstyrelsen
samt kørelærere og deres elever til håndtering af køreprøver.
Løsningen bruges af kørelærere til at booke de prøvetider, som Færdselsstyrelsen frigiver. Løsningen anvendes
også af køreskoleelever, som ved at logge på kan oprette B-forløb og skal godkende deres kørekortforløb i andre
kategorier, og medarbejdere hos kommunernes Borgerservice, som blandt andet kan godkende elevernes
lægeattester.
Denne brugervejledning er en vejledning i anvendelse i det område af systemet, der er målrettet elever. Det vil
sige der hvor der er mulighed for at:
•
•
•
•
•

Bestille et kørekortforløb til B-kørekort
Underskrive og godkende kørekortforløb, der er oprettet af en kørelærer eller Borgerservice
Se status og kommunikation fra Borgerservice
Betaling af prøver
Håndtering af elektroniske underskrifter fra forældremyndighedsindehavere for elever under 18 år

Versionshistorik
22-04-2022
Denne version dækker over review og tekstrettelser.
10-03-2022
Denne version dækker over tilpasninger af screenshots og tekst i forbindelse med overgangen til Digital Post
med release 3.4
19-09-2021
Denne version dækker resortoverdragelsen fra politiet til Færdselsstyrelsen med version 3.2 og 3.3, samt
ændringer til Borgerservice med nyt statistikudtræk, digitalisering af lægeerklæringer og andre mindre
tilføjelser.
17-05-2021
Denne version dækker over opdatering til betalingsløsningen version 3.1
20-01-2021
Denne version er opdateret den 20-01-2021 og dækker ændringer som er gennemført med seneste udgave af
Køreprøvebooking version 3.0
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Valg af browser
Køreprøvebooking fungerer med flere browsere. Vi anbefaler altid at tilgå systemet med nyeste browserversion og fuldt
opdateret Java.
Vi anbefaler, at du anvender en af følgende browsere:
Firefox
- Chrome
Vær opmærksom på, at Internet Explorer 8 og derunder IKKE er understøttet i løsningen.
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Login som elev
Startsiden på køreprøvebooking er ens for alle brugere af systemet. Dvs. elever, Borgerservice, kørelærer og
Færdselsstyrelsen. På siden finder du generel information om systemets drift samt adgang til brugervejledninger
og anden information om køreprøvebooking.
1.

For logge ind som elev, skal du gå til
siden koreprovebooking.dk

2.

Tryk på ”Log på med NemID”,
under elev. Systemet dirigerer dig
videre til NemLogin, hvor du
indtaster dine NemLogin oplysninger.

3.

Du har mulighed for at oprette en
ansøgning om et B-kørekort eller til at
se status på dine eksisterende
kørekortforløb

4.

Er det første gang du logger på, skal
du angive din bopælskommune.
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Ansøg om B-kørekort
Når du ansøger om et B-kørekort bliver du ført igennem en guide, der hjælper dig igennem processen. Guiden
består af 5 trin. Dette afsnit beskriver de trin du skal igennem.
1.

Angiv dit fødeland og verificer
oplysningerne på skærmen.
Oplysninger stammer fra CPR
registeret.
Klik næste

2.

Udfyld detaljer om dit
kørekortforløb. Har du kørekort i
forvejen, skal du angive
kørekortsnummer og
udstedelsesdato.
Det er muligt at vælge en anden
behandlingskommune end din
bopælskommune. Den valgte
behandlingskommune er der
hvor du skal aflevere
lægeerklæring, foto mv.

3.

Vælg hvordan du ønsker at få
notifikationer i systemet.
Tilføj telefonnummer og
markering i notifikationer, skal
angives, hvis du ønsker at
systemet skal sende beskeder via
SMS. Du vil blandt andet
modtage SMS med påmindelser
om prøvedatoer.
E-mail skal angives, hvis du
vælger notifikation pr. e-mail.
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4.

Opsummering.
Her vises dine indtastede
oplysninger sm du bør checke
inden du trykker ”opret”.
Hvis du er under 18 år, skal du
have dine
forældremyndighedsindehaveres
underskrift. Det kan gøres
elektronisk igennem systemet.
Ønsker du, at de skal skrive
under elektronisk, skal du angive
dette nederst på denne side.
Klik herefter på opret.
Du vil herefter modtage en
kvittering i Digital Post eller email afhængigt af dit valg.

5.

Sidste side er orientering om de
personoplysninger, der opsamles
i forbindelse med dit
kørekortsforløb.
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Udfyld digital lægeerklæring
I tilfælde af, at din
behandlingskommune giver
mulighed for Digital
Lægeerklæring, kan du udfylde
første del af en digital lægeattest
via linket på kvitteringssiden.

Hvis forløbet er oprettet, kan du
også komme ind på din digitale
lægeattest ved at klikke på linket
under ”Din lægeerklæring” (virker
kun med Chrome).

8

Se prøveforløb til kørekort
Dette afsnit beskriver hvordan du orienterer dig i overbliksbilledet over dine igangværende kørekortsforløb. Det
er bl.a. her du kan gennemføre betalinger, se datoer for kommende prøver samt se hvor langt dit forløb er.

1.

Ved login vises en oversigt over
dine forløb. Hvert aktive forløb
bliver vist som angivet i
skærmbilledet til højre

2.

Den øverste tidslinje angiver hele
kørekortforløbet. Den gule cirkel
med grå midte viser, hvor dit
forløb er lige nu. Klikker du på
spørgsmålstegnet, får du
yderligere information om hvad
der skal ske.
De gule informationsbokse er
information om aktioner, som
ligger hos dig.
De røde informationsbokse,
markerer at der er oplysninger
som du har angivet, der har
mangler.

3.

Tryk på ”Betal prøvegebyr”,
for at betale med kreditkort. (se
under betaling)

4.

Klik på ”Ansøgningsblanket”
for at downloade en kopi af P23
blanketten. Denne vil være
præudfyldt med de oplysninger
om dit forløb, og der vil være en
angivelse af elektronisk
underskrift.

5.

Klik på ”Historik” for at se
historik for prøveforløbet

6.

Tryk på ”kontaktoplysninger”
for at se dine registrerede
oplysninger og ændre dem.
Tryk på ”Rediger”, for at ændre
oplysninger om dig selv.
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Underskriv forløb oprettet af kørelærer/Borgerservice
Hvis din kørelærer eller
Borgerservice har oprettet
forløbet, skal du sørge for at
underskrive forløbet. Tryk på
”Underskriv” for at
underskrive.

Rediger kontaktoplysninger
1.

Her har du mulighed for at
angive, hvordan du ønsker, at
systemet skal sende
kommunikation ti dig.

2.

Du har mulighed for at ændre
f.eks. dit telefonnummer og om
du ønsker at modtage SMS. Du
får SMS i to tilfælde:
a.

Dagen før en prøve, vil
du modtage SMS med
information om prøven

b.

Hvis en bestilt prøve
aflyses af
Færdselsstyrelsen, får
du SMS om denne.
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Godkendelse fra Forældremyndighedsindehavere
1.

Er du under 18 år og har angivet
at Forældremyndighedsindehavere skal underskrive
digitalt, vil de modtage et brev i
digital post med instruks om
hvad de skal gøre.
I brevet er et link, der skal
kopieres over i en browser, der
leder til et skærmbillede hvor de
kan godkende.
Når de har klikket på ”godkend”,
skal de signere med NemID.
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Se dine prøvetider
Dine prøvetider vil fremgå af
oversigtsbilledet og være tydeligt
markeret med grønt

Betaling af prøveforløb i systemet
1.

”Betal prøveforløb” fremgår ud
for ubetalte prøveforløb på listen.
Du dirigeres til et nyt vindue hvor
du kan starte betalingen.
NB! Hvis du ikke ser en knap til
betaling, skyldes det at din
kørelærer betaler for dig. Kontakt
din Kørelærer for mere
information.
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2.

Bekræft at du har læst og
accepterer vilkårene ved at
klikke i check-boksen.

3.

Tryk på knappen ”Betal”.
Du føres videre til online betaling.

4.

Skærmen opdaterer og giver
mulighed for at indtaste
oplysninger om betalingskort.

5.

Bekræft oplysninger og tryk på
”Betal”.
Du dirigeres til en kvittering, hvor
oplysninger om prøveforløbet og
betaling, samt transaktionsstatus
fremgår.
Det er muligt fra kvitteringssiden
at printe kvittering på den betalte
transaktion.
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Betalinger via betalingsbrev
Det er muligt at gennemføre betalinger af dine prøveforløb i systemet. Dette afsnit guider dig i flowet.
Din kørelærer/Borgerservice kan
vælge at lade dig betale for dit
forløb ved at sende dig et brev til
Digital post.

1.

Følg linket i brevet (eller indtast
det i en browser), og du kommer
til betalingssiden, hvor du kan
betale med Dankort, Visa og
MasterCard.

2.

Bekræft og accepter vilkår ved at
klikke i check-boksen.
Bemærk at der ved betaling
oplyses at betalinger kun kan
tilbagebetales inden for 1 år fra
betalingsdato. Såfremt en
betaling forestår ubrugt i
Køreprøvebooking i mere end 1
år, vil den ikke kunne
tilbagebetales.

3.

Tryk på knappen ”Betal”. Du
føres videre til online betaling.
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4.

Skærmen opdaterer og giver
mulighed for at indtaste
oplysninger om betalingskort.

5.

Accepter betaling og tryk ”Betal”

6.

Tryk på knappen ”Videre”.
Du dirigeres til en kvittering, hvor
oplysninger om prøveforløbet og
betaling, samt transaktionsstatus
fremgår.

For at sikre, at der ikke laves
dobbelte betalinger, bliver en
betaling låst i 15 minutter, når du
går til betalingssystemet.
Det betyder fx at hvis du afbryder
din betaling under
betalingsforløbet, skal der gå 15
minutter, inden du forsøger igen.
Hvis du alligevel forsøger, vil du
blive mødt af en fejlbesked med
information om, hvornår du kan
prøve igen.
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Log af systemet
Fra alle sider i systemet er det
muligt at logge af via et sluk-ikon,
der vises øverst i højre side af
skærmen ud for Velkommen:
Navn
1.

Tryk på sluk-ikonet
Du er nu logget ud af systemet.
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