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Elevens fulde navn:  

Adresse:  

Postnummer:                           By:            

Cpr-nummer:  

Mobilnummer:  E-mail:  

Udskrives fra:                               skole, Efter ___ klasse År: 

 

 Moder  Fader  

Navn:   

Cpr-nummer:   

Adresse:   

Postnummer:   

By:   

Telefon privat:   

Mobilnummer:   

Telefon arbejde:   

E-mail:   

 

Køn: Dreng:   Pige: 
 

Jeg ønsker optagelse på: 
(Prioriter 1., 2., 3.) 

Outdoor                                                           ☐ 
Kunst / Design                                                ☐ 
Medie / Kommunikation                                 ☐ 

 

Jeg medsender 
følgende bilag: 

☐       Vurderingsskema fra elev og skolerådgiver 
☐       Karakterer fra folkeskolen samt udtalelse 
☐       Kopi af forældrenes slutopgørelser for 2020 
☐       Bopælsattest (Hele husstanden) 
☐       Andet (Beskriv) 
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Der må gerne deles billeder af eleven på sociale medier Ja  Nej   

 

Dato: 
 

Elevens underskrift: 
 
 

Dato: Skolerådgiverens underskrift: 
 
 

 

Til forældrene 

Jeg/vi indmelder hermed mit/vores barn på Efterskole Villads Villadsen. Jeg/vi har læst og 
accepteret ”Vilkår for efterskoleophold på Efterskole Villads Villadsen”. 

Dato: Moders/værges underskrift: 
 
 

Dato: Faders/værges underskrift: 
 
 

 

Send denne ansøgning om optagelse til skolen. Vi skal modtage din ansøgning senest 1. april 2022. 

Du vil i løbet af april 2022 modtage brev med svar på, om du er optaget på skolen. 

Kontaktfamilie i Qasigiannguit 

Når du kommer til efterskolen, vil det være godt for dig at have en kontaktfamilie/kontaktperson i 
byen, hvor du kan komme på besøg engang imellem og dermed holde fri fra efterskolen. Derfor 
anbefaler vi, som efterskole, at du og din familie forsøger at finde en kontaktfamilie i 
Qasigiannguit. Lykkes det ikke, vil efterskolen være behjælpelig med at finde en kontaktfamilie i 
byen. 

Kontaktfamilien skal være klar til at få besøg af dig en gang imellem, og hvis de har lyst kan de 
invitere dig til at overnatte hos dem i weekenderne.  

Jeg vil gerne have en kontaktfamilie i Qasigiannguit, men det er ikke lykkes at finde, så jeg vil 
gerne have efterskolens hjælp til dette: Ja Nej                             

                                          

Jeg er allerede i kontakt med venner/familie i byen, som gerne vil være min 
kontaktfamilie/kontaktperson: Ja       Nej                                                    

Ansøgningen sendes til: 

Efterskole Villads Villadsen, Postboks 120, 3951 Qasigiannguit pr. post eller pr. e-mailadresse: 
kontor@evv.gl  
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Vilkår for efterskoleophold på Efterskole Villads Villadsen 

Egenbetaling 

Prisen for et efterskoleophold er i 2022/2023 er 731 kr./uge. Hertil ydes et indkomstbestemt 
elevtilskud fra selvstyret. Nærmere retningslinjer for ansøgning om og udbetaling af elevtilskuddet  

fås hos selvstyret eller hos det lokale skolevæsen. 

Elevens egenbetaling for efterskoleopholdet betales over 10 rater med fradrag for selvstyrets 
elevtilskud. Betalingen forfalder den 1. i hver måned med første indbetaling den 1. september 2022. 

 

 

Gr. I: 

Årligt indkomst 

0 - 340.000 

Tilskud pr. uge 

731 

Betaling pr. uge 

0 
Gr. II: 340.001 - 400.000 381 350 
Gr. III: 400.001 - 500.000 281 450 
Gr. IV: 501.000 - opefter 0 731 

 

Skolepenge 

Skolepengene dækker: kost, logi, undervisningsmaterialer samt ture arrangeret af efterskolen. 

Andre udgifter 

Familien må afse ekstra udgifter til elevens lommepenge, fornuftigt tøj til idræt og udendørs 
aktiviteter. 

Depositum og tilmeldingsgebyr 

Ved tilmelding betales et tilmeldingsgebyr på 500 kr. Tilmeldingen kan først godkendes, når beløbet 
er overført til efterskolens konto: 6471-7851992 (mærket med ansøgerens cpr. nr. og navn). Beløbet 
refunderes ikke, i det tilfælde, at eleven ikke optages på efterskolen. 

I februar betales der et depositum på 2.000 kr., hvilket betales tilbage ved skoleårets ophør med 
fradrag af eventuelle erstatninger. 

Hvis en elev med vilje har ødelagt eller udført hærværk på skolens inventar, bliver det trukket fra 
depositummet, hvis regningen overstiger depositummet forbeholder EVV sig ret til at sende en 
regning til forældre.  

Bortfald af pladsen 

Efterskolen er ikke forpligtiget på at opretholde elevpladsen såfremt: 

- Eleven undlader at efterkomme efterskolens anmodning om nødvendige oplysninger til brug 
for skolen. 

- Der ikke indbetales forfaldne beløb. 
- Der ikke er betalt tilmeldingsgebyr eller depositum. 
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Opsigelse 

Eleven kan afbryde opholdet inden skoleårets afslutning med 4 ugers varsel. Opsigelse skal afleveres 
til efterskolens kontor eller sendes pr. e-mail. Hvis eleven bliver bortvist på baggrund af 
uhensigtsmæssig adfærd opkræves ligeledes et gebyr svarende til 4 ugers skolegang. 

Udmeldelse 

Hvis eleven efter eget ønske eller forældrene udmeldes og rejser hjem inden der er gået 3. måneder, 
er det forældrene/værgen, som betaler hjemrejsen. 

Oplysninger som skal meddeles Efterskolen 

Hvis eleven efter optagelse er blevet optaget andet sted og har valgt at fravælge EVV, skal dette 
meddeles senest ultimo maj. 

Mislighold 

Misligholdelse forelægger hvis: 

- Efterskoleopholdet afbrydes med mindre end 4 uger skriftligt varsel. 
- Eleven overtræder efterskolens samværsregler. 

Rejse til og fra 

Selvstyret yder støtte til elevernes rejse ved skolestart, afbrydelse og afslutning af 
efterskoleopholdet. Det er forældrenes/værgens eget ansvar, at sørge for at eleven under rejsen til og 
fra efterskolen møder op i tide til afgange samt bagage indleveringer, hvis eleven selvforskyldt 
kommer for sent, vil det derfor være forældrenes/værgens ansvar at sørge for, at eleven når frem for 
egen regning.  

Weekend og ferier 

Det er muligt for efterskolens elever at være på efterskolen på helligdage samt i ferier. Der vil være 
personale tilknyttet til at hjælpe og føre tilsyn. 

Forsikringsforhold 

Efterskolen anbefaler, at elevens forældre har en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring. 
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Vurdering om optagelse på Efterskole Villads Villadsen fra elev og skolerådgiver 
 

Skemaet udfyldes af eleven og skolerådgiveren i fællesskab. I de felter, der er forbeholdt 
skolerådgiveren bedes rådgiveren tage stilling i forhold til hans/hendes kendskab til eleven (Sæt 
kun 1 kryds). 

 

Navn: _________________________________________ CPR. nr: __________________ 

 

1. Hvor godt kender du til livet på en efterskole? 
 
 Meget godt Godt Lidt  Slet ikke 
Eleven     
Skolerådgiveren     

 

2. Nævn 3 ting du kender eller har hørt om at være på efterskole. 

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

 
3. Hvem har valgt at du skal på efterskole? 

 Mig selv Min mor/far Fælles Andre 
Eleven     
Skolerådgiveren     
 

4. Hvilke linjefag ønsker du mest? 

 (Prioritere 1, 2 og 3) 
Outdoor  
Kunst/design  
Medie/kommunikation  
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5. På Efterskole Villads Villadsen er der 79 andre unge i et stort fællesskab. Hvor stor er din 
interesse i at lære nogen at kende? 

 Meget interesseret Interesseret Mindre interesseret Ingen interesse 
Eleven     
Skolerådgiveren     

 

6. Hvad tror du bliver sværeste for dig på efterskolen? 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________ 

7. Hvad tror du bliver mest spændende for dig på efterskolen? 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________ 
 

8. Hvilke videregående uddannelser overvejer du at søge optagelse på efter 
efterskoleopholdet? 
 
1)____________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________ 

9. Har du nogle allergiske forhold, som skolen skal have kendskab til 

Medicin:________________________________________________________________ 

Allergisk for: ____________________________________________________________ 

10. Hvis du har nogle allergiske forhold eller få medicin skal du vedlægge en lægeerklæring. 

 
Lægeerklæring vedlagt:  Ja Nej  

                                                                                                         

11. Har du en eller flere sygdomme, som skolen bør vide:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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12. Vedlæg en motiveret ansøgning, hvor du beskriver lidt om dig selv, hvorfor du gerne vil 
på efterskole og ikke mindst, hvorfor du gerne vil på Efterskole Villads Villadsen 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13. Lærer udtalelse: (Præsenter eleven – hvordan fungerer eleven socialt?) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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14. Udtalelse fra forældrene: Hvordan fungerer mit/jeres barn socialt? Har barnet oplevelser, som 

skolen skal være bekendt med? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

15. Hvad forventer forældrene af barnet efter endt efterskoleophold?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

16. Skolens krav til forældrene/værgen  

Hvad skal du forsorg inden afrejse til efterskolen 

• Hvis der er mulighed for at hun kan være gravid skal dette kontrolleres. 
• Bruger han/hun prævention, hvis ikke, så skal du vejlede ham/hende i dette og evt. anskaffe 

nødvendig prævention 
• Konsultation af tandlæge. 

Hvem er værge?  

Begge forældre Plejeforældre Institution 
   

Hvis forældrene er gået fra hinanden, hvem er værge?   

Moderen Faderen Begge 
   

 


