Tilmelding for skoleåret

/

Fællesoplysninger for alle elever
Elevoplysninger:
Navn :

							

CPR.nr.:

Adresse:							

Mobilnr:

Postnr.:			

Mail:

By: 					

Hjemkommune: 						

Andet vi skal vide:

Afgangsklasse		

År:					

Jeg har gået i skole i		

Tilvalg:
o Enkeltværelse

o Ven med vægten

Forældremyndighedsindehaver:

o Mor

o Diabetes
o Far

o Fælles

Navn:								

Cpr. nr.:

Tlf.nr.:				

Mail:

Mobil:				

Navn:								

Cpr. nr.:

Tlf.nr.:				

Mail:

Mobil:				

Har besøgt skolen o
Har haft særlige udfordringer ja o nej o

år

Har brug for støtte i undervisningen ja o nej o

Forældreadresse, hvis forskellig fra eleven:
Indmeldelsesgebyr 1.000 kr. indbetales ved tilmeldelse til 4597 11667635 med oplysning om elevnavn og
skoleår. Gebyret tilbagebetales, når kurset er gennemført. Hvis kurset afbrydes i utide, er skolen berettiget
til at opkræve skolepenge for de efterfølgende 4 uger uden støtte fra stat og kommune.
Ret til ændringer forbeholdes på grund af lovændringer.
Bindende underskrift:
					
Er der oprettet handleplan o ja o nej

(Forældre / værges underskrift)
hvis ja. o Jobcenter

o Kommunen

Såfremt du modtager hjælp til betaling af opholdet bedes sagsbehandlerens navn, kommune, adresse og
telefon nr. oplyst.
Sagsbehandler:
Kommune:							
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Telefonnr.:

SKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN
Højskolevej 9 . 7100 Vejle . Tlf. 75 85 80 12 . Fax 75 85 80 60
E-mail: info@skolenfor.dk . www.skolenfor.dk

Tilmelding til efterskolen
9. klasse o og er undervist siden 7. klasse i: o Tysk / o Fransk
10. klasse o og ønsker følgende tilvalgsfag: o Tysk

o Fysik / kemi

Jeg ønsker følgende liniefag (sæt kun et kryds):
o Gastronomi

o Bage/konditor o Musik o Mode og Design

oEsport

Adgangskrav: Du skal have afsluttet 8. klasse og være under 18 år.

Tilmelding til den fri fagskole
o Vild med gastronomi
o Musiker på 1 år		
o Tøj, trends & tilskæring
o 10.klasse		

o 10. klasse -let på den fed måde

Valg af liniefag på 10. klasse
o Gastronomi
o Musik
o Mode og Design
o Esport

o Bager/konditor

Adgangskrav: Du skal have gået 9 år i skole eller være 16 år
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