Ansøgning om optagelse på
Lundby Efterskole
(Skemaet udfyldes af den ansøgende elev, med tydelig skrift)
Navn:_________________________________________________

Cpr.nr.:_____________-_________

Adresse:___________________________________Postnr.:_______By ___________________________
Kommune:________________________________________

Dansk statsborger: Ja:____ Nej:____

Mobil:_____________________e-mail:____________________________________________________
Mors navn:________________________________ Fars navn:___________________________________
Mors cpr.nr.: _____________________-_________Fars cpr.nr.:______________________-___________
Evt. Værge/Plejefamilie:_________________________________________________________________
Forældremyndighed?: Mor:______

Far:______

Værge:______

Mors mobil:____________________________ Fars mobil:____________________________________
Mors arbejdstelefon:______________________ Fars arbejdstelefon:______________________________
Mors e-mail:_____________________________ Fars e-mail____________________________________
Evt. sagsbehandler:_____________________________________________________________________
Skoleår: ________________

Skal gå i 9. klasse:_______

10. klasse:________

Linjefag: Sæt X (du kan prioritere 1 og 2, hvis du har flere ønsker).
___ Idrætslinjen (gymnastik, boldspil og nye sportsgrene)
___ Friluftslinjen (natur, udfordringer og miljø)
___ Musiklinjen (du forventes at kunne spille på et instrument eller synge)
___ Dramalinjen (du skal både optræde og lave praktisk teaterarbejde)
___ Hestelinjen med egen hest (rideundervisning, staldarbejde og staldvagter)
___ eSportslinjen (gaming, samarbejde, engelsk)
Hvorfor har du valgt netop dette/disse linjefag?
Linjefagsønske 1:

Linjefagsønske 2:

Hvor kender du Lundby Efterskole fra? __________________________________________
Kender du andre der har gået - eller skal gå - på Lundby Efterskole? Ja: __ Nej: __
Hvis ja; hvem? ______________________________________________________________

Hvorfor vil du gerne på Lundby Efterskole?
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Nævn nogle gode egenskaber ved dig selv:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nævn nogle mindre gode egenskaber ved dig selv:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Dyrker du sport/idræt i din fritid? Ja, jeg går til ___________________________ Nej: ___
Har du andre fritidsinteresser? Ja, jeg går til _____________________________ Nej: ___
Hvor går du i skole nu?_______________________________________________________
Hvor længe har du gået på din nuværende skole? _______ år.
Har du skiftet skole i løbet af din skoletid? Ja:___ Nej:___ Hvis ja, hvor mange gange? ____
Hvorfor skiftede du skole?
__________________________________________________________________________
Hvordan har din skolegang været indtil nu, fagligt set?
__________________________________________________________________________
Hvordan har din skolegang været indtil nu, socialt set?
__________________________________________________________________________
Er du, generelt set, glad for at gå i skole, på din nuværende skole? Ja:____ Nej: ____
Hvorfor? __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
På Lundby Efterskole forventer vi, at alle elever kan være fysisk aktive og kan cykle 25 km.
Er der forhold der gør, at du ikke kan deltage i fysiske aktiviteter? Ja: ____ Nej: ____
Hvis ja, hvilke? ____________________________________________________________

Er der nogle særlige forhold, vi skal tage hensyn til for at du vil få et godt efterskoleår?
Ja: ___ Nej: ___
Hvis ja, hvilke?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Valg af tilbudsfag. Modtager du undervisning i faget, går du også op i afsluttende prøve i det.
For alle elever:
Ønsker du undervisning i tysk? Ja:___ Nej: ___ eller fransk? Ja:___ Nej: ___
(For at komme på en gymnasial ungdomsuddannelse du have modtaget prøveforberedende undervisning i
2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.)
Ønsker du at modtage undervisning i dansk som 2. sprog? Ja:___ Nej: ___
(Kun for unge der er opvokset med et andet modersmål end dansk)
Ønsker du at deltage i I-klassen? Ja:___ Nej: ___ Hvis Ja: hvorfor:_____________________________
(Kun for elever med ekstra behov for faglig støtte)

Kun for elever i 10. klasse:
Ønsker du undervisning i fysik? Ja:___ Nej: ___

Læs skolens folder her:
http://www.lundbyefterskole.dk/application/files/4614/9759/1677/skolefolder_1718.pdf
Har både du og dine forældre læst skolens folder, der fortæller om skolens regelsæt, og vores forventninger
til dig som elev? Ja:___ Nej: ___
Kan du og dine forældre acceptere de betingelser der er omtalt i folderen, og de konsekvenser der vil være
af ikke at overholde dem? Ja: ___ Nej: ___
Jeg har besøgt skolen, fået en rundvisning og talt med en lærer denne dato: __________________________

Dato:________ Mor/Værge:_________________ og/eller Far:_______________________
(underskrift)

(underskrift)

Ansøgende elev:_______________________________
(underskrift)

 Sammen med ansøgningen mailes et vellignende foto i JPEG format af den ansøgende elev til
adm@lundbyefterskole.dk.

 Elever der har taget folkeskolens afgangsprøver skal medbringe afgangsbevis til brug i studievejledningen.

Lundby Efterskole - Efterskolevej 8 - 4750 Lundby

