
Indskrivningsskema
Alle felter bedes udfyldt

Navn Cpr.

Adresse Mobil

Postnr & by E-mail

PRODUKTIONS

Kun elever under 18 år (vigtigt)

Forældre/værge Postnr. og by

Adresse Mobil

Underskrift

Tlf. 8619 5699 · Klosterport 4D · 8000 Aarhus C

I tilfælde af ulykke, hvem skal skolen kontakte

Navn Mobil

Værksteds prioriteter

Bank Regnr Kontonr

UU-vejl. navn Mobil

Ved min underskrift er jeg indforstået med følgende:

1) at tilvejebringe både målgruppevurderingen og uddannelsesplanen fra min UU-vejleder.

2) at jeg giver tilladelse til, at billeder, hvor jeg er med på, må bruges af skolen. (Billederne vil kun blive brugt i   
 forbindelse med skolens interne virksomhed).

3) at jeg af min skoleydelse bliver trukket for den fælles madordning.

4) at skolen indberetter mit cpr-nummer til Undervisningsministeriet og foretager en opfølgning på mit videre 
 uddannelses- eller arbejdsforløb, efter jeg er udskrevet fra skolen.

5) at oplysningerne på dette skema er korrekte og jeg er indforstået med, at jeg forpligter mig til at åbne en  konto i et  
 pengeinstitut. Ligeledes skal jeg sikre, at mit skattekort/frikort er åbent og klar til brug. 

6) at det er min pligt, at informere administrationen såfremt nogle af oplysningerne på denne seddel ændre sig. F.eks. ved  
 adresseænding eller ændring af pengeinstitut.

7) at jeg får udfyldt en bopælserklæring såfremt jeg er over 18 år og ikke bor hjemme længere.

Udfyldes af skolens

Startdato Værkstedsvalg Vejledernavn

Elevens underskrift Infomøde afholdt afDato



Skriv venligst dit personnummer igen:

Sæt flueben

Din baggrund for optagelse på Gøglerproduktionsskolen:

1 Frit optag (via UU-vejleder)

2 Led i kommunal aktivering (sagsbehandler)

3 AF-aktivering (Jobcenteret)

4 EGU elev

5 Brobygningsforløb (praktik i folkeskolen)

Har du været i gang med eller afbrudt en ungdomsuddannelse?

1 Afbrudt almengymnasial (STX, HF)

2 Afbrudt erhvervsgymnasial (HHX, HTX)

3 Afbrudt erhvervsfaglig (HG, EGU, EUD)

4 Har IKKE påbegyndt en ungdomsuddannelse

Hvad lavede du inden du kom til Gøglerproduktionsskolen?

1 Var i arbejde

2 Var ledig

3 Ikke i Arbejdsstyrken (ved afbrudt ungdomsuddannelse)

Bolig

1 Hjemmeboende

2 udeboende (Husk bopælserklæringen ved elever over 18 år)

Har du gået på produktionsskole tidligere?

1 Ja, jeg har gået på:                                                                                  Hvor lang tid:

2 Nej

Modtager du supplerende kontanthjælp, revalideringsydelse, dagpenge eller anden økonomisk hjælp?:

1 Ja, Hvilken: 

2 Nej

Hvad er din udd.mæssige baggrund? Hvilket klassetrin har du afsluttet?

1 Op til 8. klasse

2 9. Klasse

3 10. Klasse

4 Anden uddannelse, skriv hvilken her:
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