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Ansøgning til hovedforløb
SUPPLERENDE OPLYSNINGER TIL UDDANNELSESAFTALEN 
TILMELDING TIL SKOLESTART PÅ 1. ELLER 2. HOVEDFORLØB (LANDBRUG)

Navn: ___________________________________________

Adresse: ________________________________________

Postnr:  _________________________________________

By:  ____________________________________________

Fødselsdato og år:  _______________________________

E-mail:  _________________________________________

Mobil:  __________________________________________

Dato:  __________________________________________

Underskrift:  _____________________________________

KOSTSKOLE

□ Jeg vil gerne bo på skolen under skoleophold:

□ Enkeltværelse (der er tillæg på prisen i forhold til dobbelværelse)

□ Dobbeltværelse (hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale, er det gratis at bo på kostskolen)

□ Jeg vil gerne bo sammen med: _______________________________________________________________________

□ Jeg vil være dagselev og spise på skolen (250 kr. pr. uge for to mellemmåltider og frokost)

□ Jeg vil være dagselev og ønsker ikke at spise på skolen

□ Jeg ønsker at medbringe min hest (du skal selv betale opstaldning og foder)

Er der forhold, som vi skal tage hensyn til (allergier, medicin, IT-rygsæk mv.), vil vi gerne vide det:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Udskriv, underskriv og indsend til: Landbrugsskolen Sjælland, Finderupvej 8, 4270 Høng • lssj-elevadm@rts.dk

JEG SØGER 1. HOVEDFORLØB

□ 16 ugers eud med start i februar 20___

□ 16 ugers eud med start i september 20___

□ 40 ugers eux med start i august 20___

JEG SØGER 2. HOVEDFORLØB

□ 20 ugers eud med start i januar 20___

□ 22,5 ugers eux med start i januar 20___

SPECIALE 2. HOVEDFORLØB:

□ Svin□ Landmand, husdyr □ Kvæg

□ Landmand, planter
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