ANSØGNINGSSKEMA
LANGE KURSER 2017-18

SLANKESKOLEN
GLOBAL FUTURE
LIVSLINJEN

ROBOT & DESIGN

DANSK SPROG OG KULTUR
ALMEN

NORDFYNS HØJSKOLE

FÆLLEDVEJ 11
5400 BOGENSE
TLF: 64 81 32 80
KONTOR@nordfyns.nu

SÅDAN
GØR DU:
1

Inden du ansøger om at
blive elev på Nordfyns
Højskole, vil vi bede dig
besøge os, så du kan se
skolen, møde nogle af de
ansatte samt nogle af eleverne. Du kan finde ud af,
hvad vi kan tilbyde, og du
får et indtryk af om et højskoleophold på Nordfyns
er noget for dig.
Ved besøget på højskolen
vil vi finde ud af, om vi tror
på, at vi kan lave højskole
sammen med dig.
Hvis du har nogle specielle
forhold, herunder sygdomme, beder vi dig gøre
opmærksom på det under
besøget. Hvis du er handicappet, er du også velkommen på vores højskole. Vi
vil bede dig om at udfylde
et skema, hvor du selv
beskriver dine hjælpebehov. Vi kan så vurdere, om
vi kan imødekomme dem.
Du kan ringe til os og aftale
tid for et besøg.
Har du ikke mulighed for at
besøge os, bedes du ringe
til skolen, så vi kan få en
god snak om ovenstående.

2

Du udfylder ansøgningsskemaet på de næste
sider, gemmer det og mailer
det til os på
kontor@nordfyns.nu

3

Når vi har modtaget din
ansøgning, sender vi en
bekræftelse på, at vi har
modtaget din ansøgning, og
om du er optaget.
Samtidig sender vi
betalingsoplysninger og frister for betaling. Omkring to
uger efter, vi har sendt brev
til dig, bedes du indbetale
et depositum svarende til to
uger af kurset.
Resten af kurset kan enten
betales i rater eller hele kurset på én gang. Den præcise
fremgangsmåde er beskrevet i brevet. Sammen med
brevet modtager du også en
liste over de ting, du bedes
medbringe til kurset.

4

Senest 4 uger før kurset
starter, sender vi brev
omkring mødetidspunkt og
de første dage på skolen,
som vi kalder introdage.

VI LÆGGER
VÆGT PÅ
• Du selv har truffet beslutningen
om at tage på højskole.
• Du vil lære noget
nyt i forhold til
det, du kan i dag.
• Du vil lære at
være åben og nysgerrig i forhold til
din fremtid.

ANSØGNING OM
				
OPTAGELSE
Navn:
Cpr. nr.
Adresse
Postnr.

By:

Telefon

Kommune:
Mobil:

E-mail
Jeg ønsker at modtage bekræftelse samt
anden information om kurset på e-mail

Ja
Nej

HVORDAN FINANSIERER DU OPHOLDET?
Egne midler

Jobcenter/kommune		

Tilskud til unge uden ungdomsuddannelse

SÆT KRYDS UD FOR LINJEFAG
Slankeskolen

Livslinjen (vælg spor)

Global Future

		- Munter Motion

Dansk sprog og kultur

		

Almen

- Kost og Sundhed

Robot & Design

SÆT KRYDS UD FOR PERIODE
2017/18
06. apr. - 28. jun. (12 uger)

04. jan. - 27. juni (25 uger)

10. aug. - 20. dec. (19 uger)

05. apr. - 27. jun . (12 uger)

04. jan. - 28. mar. (12 uger)

08. aug. - 18. dec. (19 uger)

ØNSKE OM ENKELT- ELLER DOBBELTVÆRELSE
Vi har få dobbeltværelser med bad og toilet, og enkeltværelser. Kontakt os for at høre om
de er ledige, hvis du ønsker et af dem
Dobbeltværelse med fælles bad og toilet på gangen
Enkeltværelse med fælles bad og toilet på gangen. (tillæg 300 kr.)
Dobbeltværelse med bad og toilet (tillæg 300 kr.)

HVOR HAR DU HØRT OM HØJSKOLEN?
Højskolernes hjemmeside

Nordfyns Højskoles hjemmeside

Højskolernes fælleskatalog

Socialrådgiver/jobkonsulent

UU-vejleder

Annonce/artikel i

Hjemmevejleder

Andet

TIDLIGERE SKOLEGANG, UDDANNELSE OG ARBEJDE
Afsluttet skoleklasse og årstal
Uddannelse
Beskæftigelse de sidste 2 år

KONTAKTPERSON I TILFÆLDE AF SYGDOM, UHELD EL.LIGN.
Navn

E-mail

Adresse
Tlf.

Relation til dig

EVT. SAGSBEHANDLER ELLER VEJLEDER VI MÅ KONTAKTE
Navn

E-mail

Adresse
Tlf.

Relation til dig

EAN nummer:

PERSONLIGE OPLYSNINGER
Som er vigtige for os, så du kan få et godt ophold på Nordfyns Højskole.
F.eks. vegetar, diabetes, handicap, allergi osv.

Dato

Underskrift

Gem PDF’en efter du har udfyldt den og send den til os på kontor@nordfyns.nu
Vi sender en bekræftelse, når vi har modtaget din ansøgning.

