
HF-SØFART                   

i

Marstal

ANSØGER
efternavn: fornavne:

køn statsborgerskab

cpr.nr. mobilnr.

adresse gade nr.

postnr. by

efternavn: fornavne:

gade nr.

postnr. by

tlf. mobil

efternavn: fornavne:

gade nr.

postnr. by

tlf. mobil

FAR

MOR

Ansøgning om optagelse på 

HF-Søfart i Marstal

Ansøgningen fremsendes til HF & VUC FYN Ærø inden den 15. marts

e-mail

e-mail

Der søges optagelse august år 20_____________

e-mail
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efternavn: fornavne:

gade nr.

postnr. by

tlf. mobil

HELBRED Skal udfyldes enten med JA eller NEJ
jeg bekræfter, at jeg har normalt og godt heldbred

jeg bekræfter, at jeg har normalt syn

er du farveblind?

FORÆLDREMYNDIGHEDENS INDEHAVER, hvis det ikke er forældrene

e-mail

BEGRUNDELSE FOR AT HAVE VALGT DENNE UDDANNELSE
Alle forhold af betydning for forståelsen af elevens situation skal oplyses.  
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navn nuværende klasse

navn på folkeskolen man forlod år   

navn på efterskole man forlod efter klasse

ANSØGER ER UNDER 18 ÅR Automatisk optaget på skolehjem

jeg bekræfter, at jeg IKKE ønsker plads på skolehjem

ANSØGER ER OVER 18 ÅR
(Skolehjem er prioriteret 1. år u/18 år)

Ansøger ikke automatisk

jeg bekræfter, at jeg ønsker plads på skolehjem

navn på efterkommer

Dokumentation er vedlagt

Dokumentation er IKKE vedlagt

SKOLEHJEM

evt. anden skoleuddannelse

ANSØGER GÅR IKKE I SKOLE

NUVÆRENDE SKOLE

Kort historie

Er efterkommere efter krigssejlere eller modstandsfolk
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sted og dato ansøgers underskrift

sted og dato sted og dato

mor far

Ansøgningen sendes til: HF & VUC FYN Ærø

P.E. Pålssons Vej 1

5960 Marstal

Jeg bekræfter hermed, at jeg sammen med mine forældre har sat mig ind i uddannelsens studie-

/ordensregler. Jeg giver endvidere min tilladelse til, at mine forældre kan kontakte skolen og skolen 

mine forældre vedrørende min skolegang og mit ophold i Marstal, også efter jeg er fyldt 18 år.

I forbindelse med ansøgning om plads på af skolehjem:

Jeg bekræfter hermed, at jeg sammen med mine forældre har sat mig ind i skolehjemmets 

ordensregler. Jeg giver endvidere min tilladelse til, at mine forældre kan kontakte skolehjemmet og 

skolehjemmet kan kontakte mine forældre vedrørende mit ophold på skolehjemmet, også efter jeg 

er fyldt 18 år.

ANSØGERS UNDERSKRIFT

FORÆLDRE UNDERSKRIFT hvis ansøger er under 18 år
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