Ansøgning om skolehjemsplads
Navn:

Tlf:

Adresse:

Postnr. & by:

Fødselsdato:

Uddannelse:

Dato for indflytning (dagen før skolestart):
Transporttid til nærmeste skole med den ønskede uddannelse:
Antal timer:

Antal minutter:

Jeg har tidligere boet på skolehjem på HANSENBERG:

Ja ____

Nej ____

Er du forsørger?
(aflevér kopi af navne-/dåbsattest)
Kontaktperson i tilfælde af
Navn:
sygdom og lignende:

Ja ____

Nej ____
Telefon:

Regler for optagelse på skolehjem:
Betingelserne for at kunne søge skolehjemsplads er, at rejsetiden med offentlig transport mellem hjem og skoleadresse er
mere end 5 kvarter og at nærmeste skole er valgt.
Betalingsregler:
Egenbetalingen for skolehjemsopholdet udgør 541,50 kr. per uge (2020), såfremt du ikke har en uddannelsesaftale.
Prisen er kun gældende, hvis du opfylder betingelserne for ophold på skolehjem.
Har du en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed, vil hverken du eller din læreplads blive opkrævet for
skolehjemsopholdet efter nye AUB regler, der trådte i kraft 1. juli 2019. Du kan læse mere om reglerne på www.virk.dk/aub .
Bemærk at der er særlige regler for elever på landbrugsuddannelsen:
- Landbrugselever kan bo på skolehjemmet uanset transporttid mellem hjem og skole
- Landbrugselever over 18 år uden uddannelsesaftale betaler 550 kr. pr. uge
- Landbrugselever under 18 år uden uddannelsesaftale er fritaget for betaling
Fritagelse for betaling:
- Elever under 18 år og uden uddannelsesaftale er fritaget for betaling. (Elever, som fylder 18 år under skole- opholdet,
skal betale kost og logi fra efterfølgende kvartal.)
- Elever med forsørgerpligt overfor børn er ligeledes fritaget for betaling, hvis kopi af dåbsattest /navneattest er
vedlagt ansøgningen. (Børnene kan ikke bo på skolehjemmet uden særlig ansøgning)
BEMÆRK MAN SKAL SELV MEDBRINGE DYNE OG PUDE, dog kan udenlandske elever leje et sæt for 300 kr.
Jeg ønsker at leje dyne og pude til en pris af 300 kr.
Værelset kan opsiges skriftligt med 14 dages varsel (faktura tilbageføres kun for hele uger).
Som hovedregel bliver du indkvarteret på et dobbeltværelse.
Af hensyn til prioriteringen af enkeltværelser er det vigtigt at du vedlægger dokumentation, hvis du har en diagnose
eller anden sygdom. Vi beder ikke om lægeerklæring.
Samtidig har vi brug for at du selv beskriver diner udfordringer med din sygdom i en mail.

Jeg er indforstået med ovenstående betingelser og søger hermed om en skolehjemsplads:
________ _____________________________
dato
underskrift elev
Bemærkninger:

_____ _________________________
dato
underskrift forældre/værge
(elever under 18 år)

Ansøgningsskema sendes til skolen. Evt. på fax nr. 75 53 82 96 eller skolehjem@hansenberg.dk

