
4.6.2019 Ansøgningsskema til intensive læringsforløb

https://docs.google.com/forms/d/18FQffC80CgoJmUwdTyMa1qZuZUeIFY90KDi73GnDwQk/edit 1/7

Ansøgningsskema til intensive læringsforløb
Alle nedenstående felter skal udfyldes! Dette gøres sammen med eleven. 
Samtykke er givet ved udfyldelse gennem www.minuddannelse.dk i grundskolen. UU vejleder for de 
15 - 17 årige fremskaffer samtykkeerklæring.

*Skal udfyldes

1. Mailadresse *

Gå til spørgsmål 1.

2. Skole (husk afdeling) *

https://www.google.com/url?q=http://www.minuddannelse.dk&sa=D&ust=1559642911347000&usg=AFQjCNF-bc_heaHsN2ChOt144dRBu7RfjA
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3. Klassetrin ved forløbets start? *
Markér kun ét felt.

 7. klasse

 8. klasse

 9. klasse

 15 - 17 årige

 Andet: 

4. Klassebetegnelse (eks. 7.a) *

Basisoplysninger - KLASSELÆRER / UU
Denne del + vurderingsskemaet nederst udfyldes af klasselærer for elever i 7. - 9. klasse og for de 
15-17 årige udfyldes dette af UU vejleder.

5. Navn og efternavn *

6. Tlf. *

7. Mailadresse (arbejdsmail) *

8. Nærmeste leder *

9. Navn på dansklærer *

10. Mail på dansklærer *

11. Navn på matematiklærer *

12. Mail på matematiklærer *

Basisoplysninger - ELEV
Denne del udfyldes af eleven i samarbejde med klasselærer.

13. Navn og efternavn *
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14. Cpr. nummer *

15. Mailadresse *

16. Adresse *

17. Postnummer *

18. By *

19. Tlf. *

Basisoplysninger - FORÆLDRE
Denne del udfyldes af eleven i samarbejde med klasselærer. Nedenstående bruges i forbindelse med 
forældrenes godkendelse af elevens deltagelse i kurset. Første forældresektion er obligatorisk mens 
anden forældresektion er valgfri.

20. Navn og efternavn *

21. Mailadresse *

22. Adresse *

23. Postnummer *

24. By *

25. Tlf. *

Basisoplysninger - FORÆLDRE 2
Denne del udfyldes af eleven i samarbejde med klasselærer. Nedenstående bruges i forbindelse med 
forældrenes godkendelse af elevens deltagelse i kurset. 
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26. Navn og efternavn

27. Mailadresse

28. Adresse

29. Postnummer

30. By

31. Tlf.

Motivation
Denne del udfyldes af eleven - gerne i samarbejde med klasselærer.  
Vi vil gerne vide en smule mere om dig og dine tanker omkring et intensivt læringsforløb.

32. Hvorfor ønsker du at deltage i et intensivt
læringsforløb? *

33. Hvilke forventninger har du til forløbets
resultater? *

Begrundelse for elevens deltagelse i forløbet
Denne del + vurderingsskemaet nederst udfyldes af klasselærer for elever i 7. - 9. klasse og for de 
15-17 årige udfyldes dette af UU vejleder.

34. Socialt *
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35. Personligt *
 

 

 

 

 

36. Fagligt - her præciseres elevens niveau i dansk og matematik (også karakter) *
 

 

 

 

 

37. Yderligere bemærkninger *
 

 

 

 

 

Kære elev. Tak for ansøgningen! Klasselærer og UU vejleder er
ikke helt færdige endnu...
OBS! 
Påkrævet dokumentation fra grundskolen: Samtykkeerklæring, karakterblad, elev-, uddannelses- eller 
vejledningsplan og evt. UPV. Dette skal være tilgængeligt på www.minuddannelse.dk.  
For de 15 - 17 årige er UU-vejleder være ansvarlig for, at rette dokumentation fremsendes til 
ungdomsskolen. 

Vurdering af elevens personlige og sociale kompetencer
Denne del udfyldes af klasserlærer i 7. - 9. klasse eller UU vejlederen for de 15-17 årige. I dette 
skema, vurderer du elevens personlige og sociale kompetencer. Vurderingen følger selvfølgelig 
elevens ansøgning og tages med i udvælgelsesprocessen sammen med yderligere dokumentation 
præciseret ovenover. 

38. Vedholdenhed *
Markér kun ét felt pr. række.

Sjældent Nogle gange Altid

Når eleven starter på noget, gør
han/hun det færdigt?
Eleven bliver ved, selvom han/hun
møder modgang?
Eleven er fokuseret på at forbedre
sig?

https://www.google.com/url?q=http://www.minuddannelse.dk&sa=D&ust=1559642911364000&usg=AFQjCNEsTDP0G637G1T6mS_Qgh2kahsv_A
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39. Optimisme *
Markér kun ét felt pr. række.

Sjældent Nogle gange Altid

Eleven lægger hurtigt frustrationer
og vrede bag sig
Eleven tror på, at han/hun kan
gøre en forskel i eget liv?
Eleven ved, at han/hun kan det,
han/hun vil?

40. Gode relationer *
Markér kun ét felt pr. række.

Sjældent Nogle gange Altid

Eleven viser respekt for andres
følelser og holdninger?
Eleven løser konflikter på en
ordentlig måde?
Eleven sørger for at alle er med,
og ingen er alene?

41. Selvdisciplin *
Markér kun ét felt pr. række.

Sjældent Nogle gange Altid

Eleven kontrollerer sit
temperament i pressede
situationer?
Eleven gør det han/hun skal,
selvom det ikke er det, han/hun
helst vil?
Eleven giver andre plads til at tale
uden at afbryde?

42. Engagement *
Markér kun ét felt pr. række.

Sjældent Nogle gange Altid

Eleven er aktiv i undervisningen
og i sin egen læring?
Eleven er med til at skabe mere
energi hos andre?
Eleven bliver ofte begejstret og
brænder for noget?

43. Nysgerrighed *
Markér kun ét felt pr. række.

Sjældent Nogle gange Altid

Eleven afprøver gerne nye ting og
går nye veje?
Eleven stiller spørgsmål, når der
er noget, han/hun ikke forstår?
Eleven vil gerne høre på andres
meninger og synspunkter?

Tak for din ansøgning til intensive læringsforløb samt
besvarelse af vurderingsskemaet.
Ansøgningen behandles og du får nærmere besked.
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Leveret af

En kopi af dine svar sendes som mail til den mailadresse, du har angivet

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

