Ansøgning om skolehjemsplads
Uddannelse/skoleperiode
Hvilken uddannelse skal du begynde på:
Start dato:
Forventet slutdato:
Transporttid til nærmeste skole med den ønskede uddannelse: ______timer ______ min.
OBS: Særlige regler for elever på grundforløb 1 / unge under 18 år – se venligst bagsiden.
Ansøger:
Fødselsdag og år:
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Postnr.:
Telefon:

Kommune:

By:
Mobil:

E-mail:

Forældre/værge/andre der kan kontaktes ved sygdom o.a.:
Fødselsdag og år:
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Postnr.:
Telefon:

By:
Mobil:

E-mail:

Skolehjemmet er placeret på:
Landbrugsskolen Sjælland
Ledreborg Allé 50, 4000 Roskilde
Ansøgningsblanketten udfyldes og returneres til:
Roskilde Tekniske Skole / Landbrugsskolen Sjælland
Pulsen 10
4000 Roskilde
Undertegnede bekræfter på tro og love rigtigheden af de her afgivne oplysninger, samt at jeg opfylder de på
bagsiden trykte optagelsesbetingelser.

Dato: ___________________________________

________________________________________
Ansøgers underskrift

________________________________________
Værges underskrift (hvis ansøger er under 18 år)

Regler for optagelse på skolehjem
Særligt for ansøgere på grundforløb 1 – dvs. elever, der afslutter eller har afsluttet folkeskolens 9. eller 10.
klasse i år eller sidste år.
Du kan kun søge skolehjemsplads, såfremt der ikke ligger en skole, der udbyder samme hovedområde som
den uddannelse du søger, inden for en afstand af fem kvarter fra din bopæl med offentlig transport.
Optagelse på skolehjemmet er betinget af:
•
•

At man har søgt optagelse på den nærmeste skole med den ønskede uddannelse/hovedområde
At den daglige transporttid til nærmeste skole med offentlige transportmidler er mere end 5
kvarters rejse hver vej, regnet fra man forlader sin bopæl til man er på skolen.

Berettigelse til skolehjem under skolepraktik:
Såfremt man har boet på skolehjem under det forudgående skoleforløb inden man optages i
skolepraktikken, er man berettiget til skolehjem under praktikken.
Betalingsregler:
Egenbetaling for skolehjemsopholdet udgør pr. 01.01.2020 kr. 542 pr. uge.
Fritagelse for betaling, efter gældende regler, er elever:
•
•
•

Under 18 år uden uddannelsesaftale
Under 18 år og er i skolepraktik
Personer med forsørgerpligt

Bemærk at der er særlige regler for elever på landbrugsuddannelsen:
•
•
•

Landbrugselever må bo på skolehjemmet/kostafdelingen uanset transporttid mellem hjem og skole
Landbrugselever over 18 år betaler kr. 550 pr. uge
Landbrugselever uden uddannelsesaftale under 18 år er fritaget for betaling

Klageregler:
Skolehjemmets/kostafdelingens afgørelser efter bekendtgørelsen, kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed, bortset fra afgørelsen om forsørgerpligt over for børn.
Bekendtgørelse:
Bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for
erhvervsrettet uddannelse (BEK nr. 290 af 01/05/2009, www.retsinformation.dk/eli/lta/2009/290) samt
senere ændringer til forskriften.
Kontakt:
Spørgsmål vedrørende skolehjem kan rettes til Sonja Vilhelmsen på telefon 51 39 75 73 eller e-mail
skolehjem@rts.dk

