ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ RÅGELUND EFTERSKOLE
For at blive optaget på Rågelund Efterskole, skal vi bruge:
- Ansøgningsskema samt bilag (side 2)
- Skoleudtalelse
- Gerne erklæring fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Når ansøgningen er modtaget, bekræfter skolen dette og indkalder til forbesøg
indeholdende rundvisning, orientering og personlig samtale
Vi har været på besøg hos Jer til et åbenhus-arrangement. Vi har fået rundvisning,
hvis ja ____ (sæt X) og orientering om skolen, hvis ja, ____ (sæt X)
Vi har IKKE været på besøg hos Jer før_____ (sæt X).
Jeg ønsker at blive elev på RÅGELUND EFTERSKOLE i skoleåret: 20___ / 20___
ELEVENS FULDE NAVN _______________________________________________________________
CPR.-NR.____________-_________ GADE _________________________________________________

Indsæt elevfoto

POST NR._______________BY ____________________________________________________________
KOMMUNE_____________________________________________________________________________
ELEV-E-MAIL ________________________________________________________________________
ELEV-MOBILNR.____________________
NUVÆRENDE SKOLE ________________________________________ KLASSETRIN _____ I SKOLEÅR 20___ / 20 ___
__________________________________________________________
Elevunderskrift
Særlige oplysninger og ønsker, som kan være vigtige for efterskolen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODERS / VÆRGES NAVN

FADERS / VÆRGES NAVN

_______________________________________

________________________________________

GADE / HUSNR. _____________________________________

GADE / HUSNR. _______________________________________

POSTNR. __________ BY ______________________________

POSTNR. _________ BY _________________________________

EMAIL ________________________________________________

EMAIL __________________________________________________

TLF./MOBIL__________________________________________

TLF./MOBIL____________________________________________

TLF. ARBEJDE _______________________________________

TLF. ARBEJDE _________________________________________

FORÆLDREMYNDIGHED: FÆLLES ___ MOR ___ FAR ___ (skal udfyldes)
Dato _____ / ______ - 20______
_____________________________________________________________
Moders/værges underskrift

____________________________________________________
Faders/værges underskrift

Bilaget på side 2 skal medsendes ansøgningen samt evt. bilag fra skole og PPR m.m.
Så snart I modtager en BEKRÆFTELSE PÅ OPTAGELSE, indbetales administrationsgebyr
på kr. 3.000,00.
GEBYR, FOR AFBRYDELSE AF SKOLEOPHOLD I UTIDE, ER KR. 3.000,00.
Rågelund Efterskole, Rågelundvej 179, 5240 Odense NØ, Tlf.: 65 95 13 86,
E-mail: raagelund@raagelund.dk, Hjemmeside: www.raagelund.com

Bilag til ansøgning om optagelse på Rågelund Efterskole
Udfyldes af forældre:
Er ansøger tidligere undersøgt ved PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)?
Ja ___ (vedlæg venligst kopi af erklæring) Nej ___
Har ansøger en eller flere diagnoser ud over de faglige vanskeligheder?
Ja ___ (vedlæg venligst kopi af rapport / beskrivelse) Nej ___

Udfyldes af nuværende skole:
Vurderes eleven normalt begavet med specifikke faglige vanskeligheder?
Ja ___ Nej ___
Anbefaler skolen et ophold på en ordblindeefterskole?
Ja ___ Nej ___
Er eleven udredt af læsekonsulent / læsevejleder / støttecenter?
Ja ___ (vedlæg venligst kopi af rapport / beskrivelse) Nej ___
Har eleven gennemført Den Nationale Ordblindetest?
Ja ___ (vedlæg venligst kopi af testresultat) Nej ___
Kort beskrivelse af elevens indsats i forhold til skolearbejde / undervisning:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Kort beskrivelse af elevens samvær med jævnaldrende (samspil, gruppearbejde,
konflikthåndtering):
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Elevens faglige niveau (svarende til ca. klassetrin):
Dansk mundtligt: ___ kl.

Dansk skriftligt: ___ kl.

Matematik: ___ kl.

Dato ……… /…… 20….
Udfyldt af: __________________________________________________________________ (navn og titel)
Telefonnr.: _________________________________ Email: _______________________________________

