Uddannelsesplan for ansøgere til
ungdomsuddannelserne der er over 18 år og ikke går
i skole i år
Ansøgning til Ungdomsuddannelserne 2020-2022
(Dokumentation vedlægges fra 9. 10. eller evt. anden uddannelse)
Personlige oplysninger
Fornavn(e):

CPR – nummer:

Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej, stednavn:

Mobiltelefon:

Postnr.:

By:

Land:

Email:

Udfyldes eventuelt af Ungdommens Uddannelsesvejledning
Navn og adresse:

Dato:
Vejleders underskrift:

Udfyldes af ansøgeren
Dato:

Ansøgerens underskrift:

Ansøgning til de gymnasiale uddannelser 2020

Bilagsskema B

Højere forberedelseseksamen, hf 2-årigt
CPR - nummer:
Jeg søger optagelse på (skolenavn):

HF-Centret Efterslægten
Jeg søger optagelse på fagpakke/klasse
❑ Efterskoleklasse

❑ Film & Musik i New York

❑ Sygepleje, Samfund & Sundhed

Praktisk/musiske fag:
1. prioritet: (kun ét kryds)

❑Voksenklasse

❑ Idrætsklasseklasse

❑ Klimaklasse

❑ World-Aid-klasse

❑ Klassisk HF

❑ Billedkunst
❑ Design

❑ Dramatik
❑ Musik

❑Mediefag
❑ Dans
❑ Idræt

❑ Billedkunst
❑ Design

❑ Dramatik
❑ Musik

❑Mediefag
❑ Dans
❑ Idræt

2. prioritet: (kun ét kryds)

Valgfag 1. HF:

Ikke aktuelt

Støtteforanstaltninger
Udfyldes af ansøger:
Oplysning vedr. transportforhold og behov for skolehjemsplads

Oplysning om behov for særlig støtte til at gennemføre uddannelsen
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Bilag til ansøgning til Ungdomsuddannelserne 2020
Bilagsskema C (udfyldes af ansøgeren)
CPR – nummer

Præsentér dig selv
Det er vigtigt, at du har et klart billede af dig selv, når du skal vælge uddannelse og erhverv.
Fortæl om, hvem du er, og hvad du kan! Hvad er dine stærke sider? Hvad er du mindre god til? Du kan også skrive om aktiviteter og
interesser, som du har lært noget af, og som betyder noget for dig. Det kan fx være fritidsjob, fritidsaktivitet som sport eller musik
eller noget helt andet, som fylder meget i dit liv.
Skriv her:
(angivelse af max antal tegn)

Hvad vil du bruge uddannelsen til?
Vil du læse videre efter din ungdomsuddannelse? Vil du ud og arbejde eller tænker du på at blive selvstændig?
Skriv her:
(angivelse af max antal tegn)

3

