TH. LANGS HF & VUC
Ansøgning om optagelse på hf
2018
For ansøgere der ikke kommer direkte fra 10. klasse
i folkeskolen eller på efterskole

Sidste ansøgningsfrist 15. marts 2018
Ansøgninger modtaget efter 15. marts 2018 kommer på venteliste

Husk underskrift på sidste side

Udfyldes af TH. LANGS HF & VUC



Ansøger kan optages

Dato:



Ansøger kan ikke optages

Underskrift:

Ansøgning om optagelse på hf
(Ansøgere der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse i folkeskolen eller på efterskole)
Personlige oplysninger skriv tydeligt
Fornavn(e):

CPR-nummer:

Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej:

Mobiltelefon.:
e-mail:

Postnummer:

By:

Kommune:

Udfyldes kun af ansøgere under 18 år: Forældre/værge oplysninger
Fornavn(e):
Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej:

Mobiltelefon.:
e-mail:

Postnummer:

By:

Udfyldes kun af ansøgere under 18 år: Forældre/værge oplysninger
Fornavn(e):
Efternavn:

Fastnettelefon:

Vej:

Mobiltelefon.:
e-mail:

Postnummer:

By:

Hvilket årstal har du afsluttet folkeskolen
9. klasse/årstal:

10. klasse/årstal:

10. skoleår/årstal:

Evt. særlige forhold (for eksempel tidligere skolegang på andre ungdomsuddannelser)

Har du søgt andre uddannelser
Ansøgningen er min prioritet nr. ______
Hvis du har søgt andre uddannelser end hf på TH. LANGS HF & VUC, bedes du oplyse, hvilke uddannelser du har søgt og hvilke
skoler:

Ansøgning om optagelse på hf
(Ansøgere der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse i folkeskolen eller efterskole)
1. Du SKAL prioritere et praktisk/musisk-fag (billedkunst/design/musik). Vi forsøger at opfylde dit ønske, men du kan risikere at
få det fag du har givet 2. prioritet.
Design og Arkitektur C
Idræt C
Mediefag C
Musik C

Udfyldes af ansøger og forældre/værge, hvis ansøger er under 18 år
Dato:
Ansøgers underskrift:
Evt. forældres/værges underskrift:

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning bliver du indkaldt til en samtale med en studievejleder.
Husk at vedlægge kopier af skolepapirer - se næste side!

Ansøgning om optagelse på hf
(Ansøgere der ikke kommer direkte fra 10. klasse i folkeskolen eller efterskole)
Evt. gennemført prøve/eksamen efter grundskolen (skriv hvilken):
Dansk

Engelsk

Tysk











Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve / 10.-klasses prøve
Folkeskolens Afgangsprøve
Andet f.eks. VUC
Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve / 10.-klasses-prøve
Folkeskolens Afgangsprøve
Andet f.eks. VUC
Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve / 10.-klasses-prøve
Folkeskolens Afgangsprøve
Andet f.eks. VUC

Jeg har modtaget prøveforberedende undervisning i tysk i:

 0 år  1 år  2 år  3 år  mere end 3 år
Fransk





Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve / 10.-klasses-prøve
Folkeskolens Afgangsprøve
Andet f.eks. VUC

Jeg har modtaget prøveforberedende undervisning i fransk i:

 0 år  1 år  2 år  3 år  mere end 3 år
Matematik

Fysik/kemi

Jeg har:











Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve / 10.-klasses-prøve
Folkeskolens Afgangsprøve
Andet f.eks. VUC
Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve / 10.-klasses-prøve
Folkeskolens Afgangsprøve
Andet f.eks. VUC
Anden uddannelse
Erhvervserfaring
Nuværende beskæftigelse

Husk at vedlægge kopier af beviser fra folkeskolen samt dokumentation fra andre skole- eller
uddannelsesforløb. Hvis du ikke har dem klar nu, kan du skrive nedenfor, at de eftersendes. Hvis du skal
til prøve i maj/juni 2018, skal du sende kopier til os, så snart du har fået beviset udleveret i juni måned.

 skolepapirer er vedlagt i kopi, antal sider:__________

 skolepapirer eftersendes

