Ansøgning om optagelse på HF Fundamentet 2021
Skemaet udfyldes og uploades sammen med dit afgangsbevis fra 9. klasse og dine standpunkter
og / eller afgangsbeviser fra 10. klasse samt anden relevant dokumentation.
Hvis du går på 10. årgang/skoleår uden standpunkter, kan du bede skolen om en udtalelse.
Ansøgning og afgangsbeviser sendes
-

med brev til: Aarhus HF & VUC, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C, att.: HF Fundament - eller
upload via: https://shop.aarhushfogvuc.dk/ansoegningsskema-hf-fundament.html
Navn:

Cpr:

Husk bindestreg ddmmåå-9999

Fortæl om din baggrund og motivation for at søge ind

Der er løbende optag, men et antal begrænsede pladser.
I forbindelse med behandlingen af din ansøgning bliver du indkaldt til en samtale med en
studievejleder samt projektleder på HF-Fundamentet på Aarhus HF & VUC.
Har du spørgsmål vedr. din ansøgning, kan du kontakte den ansvarlige studievejleder
Marie Vestergaard mve@aarhushfogvuc.dk
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Ansøgning om optagelse
Personlige oplysninger:
Fornavn(e):

Skriv tydeligt

Cpr-nr.:
Husk bindestreg ddmmåå-9999

Efternavn:

Telefon:

Vej:
Postnummer:

By:

E-mail:

Kommune:

Forældre/værge oplysninger (hvis du er under 18 år)
Fornavn(e):

Cpr-nr.:
Husk bindestreg ddmmåå-9999

Efternavn:

Telefon:

Vej:
Postnummer:

By:

E-mail:

Kommune:

Forældre/værge oplysninger (hvis du er under 18 år)
Fornavn(e):

Cpr-nr.:
Husk bindestreg ddmmåå-9999

Efternavn:

Telefon:

Vej:
Postnummer:

By:

E-mail:

Hvilket årstal har du afsluttet folkeskolen?
9. klasse:

Kommune:

10. klasse:

Anden skolegang du har påbegyndt efter folkeskolen - Vedlæg dokumentation, se side 4
HG1 / HG2:
1.g STX, HTX eller HHX:
1.HF / HF-enkeltfag:
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Andet:

Skriv kort hvad du har lavet, siden du forlod folkeskolen:

Merit – hvis du har afsluttet fag fra fx HG eller gymnasiet, kan du søge merit for fagene. Der skal
foreligge dokumentation i form af en bekræftet kopi af eksamensbevis
Jeg søger merit i disse fag:
Fag________________________________ niveau__________
Fag________________________________ niveau__________

Har du fået lavet en ordblindetest? Hvis ja, hvilket årstal: ______________
Andet: __________________________________________________

Diagnose
Din diagnose - Beskriv din diagnose(r) og udredningsår

OBS! Husk venligst at vedlægge kopi af dokumentation for, at du er i målgruppen for HFFundamentet (udredningspapirer gerne med ICD10 koder fx F40.1. Social angst)
Husk at uploade dine udredningspapirer sammen med dette ansøgningsskema!
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Sæt kryds ved det niveau, du har afsluttet faget på
Dansk
Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve / 10. klasses prøve
Folkeskolens Afgangsprøve / 9. klasses prøve
Andet: ___________________________________
Engelsk
Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve / 10. klasses prøve
Folkeskolens Afgangsprøve / 9. klasses prøve
Andet: ___________________________________
Matematik
Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve / 10. klasses prøve
Folkeskolens Afgangsprøve / 9. klasses prøve
Andet: ___________________________________
Jeg har
Anden uddannelse
Erhvervserfaring
Nuværende beskæftigelse: __________________________________

Husk også at uploade eksamensbeviser og anden relevant dokumentation
Hvilke skolepapirer vedlægger du? _______________________________________

Hvilke skolepapirer eftersender du? ______________________________________

Angiv det samlede antal bilag, du vedlægger: _________________

Bemærk at din ansøgning ikke kan færdigbehandles, før vi har dine
eksamensbeviser.
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Oplysninger om netværk
Oplysninger på dit netværk (forældre, mentor, kontaktperson, sagsbehandler, UU-vejleder mm.)
Netværksperson 1.
Skriv navn, telefon, E-mail og hvem personen er (valgfri)

Netværksperson 2.
Skriv navn, telefon, E-mail og hvem personen er (valgfri)

Videregivelse af personoplysninger til mentorer, undervisere, relevant administrativt personale,
sagsbehandlere, UU-vejledere og relevante fagfolk
Jeg giver hermed samtykke til, at Aarhus HF & VUC må videregive og registrere følgende personoplysninger
afgivet af mig:
Jeg giver hermed samtykke til at Aarhus HF & VUC må registrere helbredsoplysninger og lignende
personfølsomme oplysninger, afgivet af mig (Gælder ikke mine almindelige kontaktoplysninger)
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Aarhus HF & VUC må videregive helbredsoplysninger og
lignende personfølsomme oplysninger, afgivet af mig, til mine mentorer, undervisere, relevant
administrativt personale, sagsbehandlere, UU-vejledere og relevante fagfolk (Gælder ikke mine
almindelige kontaktoplysninger)
Samtykkeerklæring til netværkspersoner (dem der står oplyst øverst på denne side)
Jeg giver hermed samtykke til, at Aarhus HF & VUC må opbevare mine kontaktoplysninger i de situationer, der er
beskrevet nedenfor:
Jeg giver hermed samtykke til at Aarhus HF & VUC må opbevare mine kontaktoplysninger i
tilfælde af akut opstået sygdom eller lignende hos eleven samt forhold der har betydning for
elevens uddannelse.
Tilbagetrækning af samtykke
Nærværende samtykker kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til Aarhus HF & VUC, eller
databeskyttelsesrådgiver Peter Cederstrøm, E-mail: pec@aarhushfogvuc.dk.
Såfremt samtykket trækkes tilbage, vil Aarhus HF & VUC slette oplysningerne. Tilbagetrækning af samtykke
gælder kun for fremtidig behandling.
Jeg har læst information om indsamling og opbevaring af personlige kursistdata.
Læs regler for persondata på Aarhus HF & VUC: https://aarhushfogvuc.dk/da/om-persondataforordning-dpo
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