Supplement til www.optagelse.dk
GRUNDFORLØB 1 OG/ELLER GRUNDFORLØB 2
HOVEDOMRÅDE: FØDEVARER, JORDBRUG OG OPLEVELSER

Navn:____________________________________________

HVIS DU ER UNDER 18 ÅR

Adresse:_________________________________________

Forældres navn:___________________________________

Postnr: __________________________________________

Forældres e-mail: _________________________________

By: _____________________________________________

Forældres mobil: __________________________________

Fødselsdato og år: ________________________________

Giver tilladelse til:

E-mail: __________________________________________

□ Rygning

Mobil: ___________________________________________

□ Brug af foto til markedsføring og sociale medier

Dato: ___________________________________________

Dato: ___________________________________________

Underskrift: ______________________________________

Forældres underskrift: _____________________________

□ Indtagelse af alkohol til fester

UDDANNELSESRETNING
Ansøgning til grundforløb sker på www.optagelse.dk – du er først endeligt tilmeldt, når det er gjort.
Dyrepasser:		

□ Eud

□ Eux

□ Euv (over 25 år)

Landbrug: 		

□ Eud

□ Eux

□ Euv (over 25 år)

Jeg ønsker at begynde: 		

□ januar 20___ 		

□ august 20___

□ Grundforløb 1 (for dig, der kommer direkte fra 9.-10. klasse)
□ Grundforløb 2 (for dig, der har uddannelsesaftale eller afsluttede 9.-10. klasse for mere end 1 år siden)
TRAKTORKØREKORT
□ Jeg ønsker at tage traktorkørekort på skolen, da jeg ikke har kørekort til traktor eller bil.
KOSTSKOLE
□ Jeg ønsker at bo på skolen under ophold:
□ 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 ønsker at være dagselev og skal ikke bo på skolen under skoleophold.
(På landbrugsskoler er det normalt, at alle elever spiser på skolen. Det koster 250 kr. pr. uge for to mellemmåltider
og frokost. Hvis du ikke ønsker at spise på skolen, skal du selv framelde det)
Er der forhold, som vi skal tage hensyn til (allergier, medicin, IT-rygsæk mv.), vil vi gerne vide det:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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