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ELEVSTAMDATA 2020
KURSER
KURSUSNR.: F0







KURSUSNR.: E0

 Langt højskolekursus 12-18 uger (start 9. aug)


SOMMERKURSUSNR.: A0



SOMMERKURSUSNR.: B0

 Musik og kunsthåndværk (28. juni – 4. juli 2020)  Det gode liv (5. – 11. juli 2020)
SOMMERKURSUSNR.: C0

SOMMERKURSUSNR.: D0

 Cirkus, musik og teater (12. - 18. juli 2020)

 Country & Western(19. - 25. juli 2020)

PERSONLIGE OPLYSNINGER
NAVN:

KURSUSNR:

CPR NR:

NATIONALITET:

ADRESSE:
POSTNR. OG BY:
MAILADR (MODTAGER AF OPKRÆVNING):

TLF- OG MOBILNR:

NAVN OG TELEFONNR. TIL PÅRØRENDE I TILFÆLDE AF SYGDOM ELLER UHELD:
SKOLE OG UDDANNELSE
TIDLIGERE SKOLEFORHOLD – Sæt gerne flere krydser:
9. kl. 

10. kl. 

STU 

Anden uddannelse ________________________________________

Specialundervisning: Jeg har afleveret faglig udtalelse 
MEDICIN, SYGDOM, ALLERGI OG LÆGE


Jeg styrer/tager selv min medicin: 
Skolen skal udlevere min medicin: 
Jeg får ikke fast medicin:

Hvornår:

Morgen  Middag  Aften  Nat 

Skolen udleverer gerne medicin, men den skal være doseret i dagdoseringsæsker/poser, da vi ikke må dosere
medicinen. Medicinliste SKAL afleveres på højskolen – også selv om du selv styrer din medicin.
SPECIELLE HENSYN I FORHOLD TIL KOST (allergi etc.):

VEND

→

Undertegnede giver hermed skolens læge, lov til at rekvirere mine sagsakter, hvis lægen skønner det
nødvendigt for videre behandling.
_________________________
________________________
Underskrift
Evt. værges underskrift
ANDRE FORHOLDSREGLER:
(Hensyntagen til mobilitet f.eks. Rollator- eller kørestolsbruger, sygdomme, epileptiske anfald m.v.)

OMSORGSTIMER
Vi kan på højskolen tilbyde hjælp til personlig hygiejne, tøjvask, rengøring eller andet. Prisen pr. omsorgstime
er kr. 180. Omsorgen skal ALTID aftales med højskolens omsorgsmedarbejder på forhånd.
Ønskede omsorgstimer/opgaver:

KONTAKT
KONTAKTPERSON 
NAVN:

HJEMMEVEJLEDER 

TLF.

EMAIL:

BOFÆLLESSKAB TLF.

BOFÆLLESSKAB EMAIL:

LOMMEPENGE, HJEMREJSE OG TERAPI
De indbetalte lommepenge skal udover lommepenge dække hjemrejser, fodterapeut, fysioterapeut, fritidsture,
frisør osv.
Udbetaling pr. uge kr.
Udbetaling v/hjemrejse kr.
Kommentarer til lommepenge:
Kontaktperson om økonomi:
DSB pensionistkort 

Hjemrejsedestination (by):

DSB ledsagerkort 

Mailadresse (som hjemrejseoversigt skal sendes til):
Fodterapeut (ca. kr. 350 pr. gang)
Hver måned 
Hver anden måned 
Fysioterapi kan ske på skolen med lægehenvisning, hvis henvisningen er ”til behandling i hjemmet”.
Lægehenvisning vedlagt 
DIVERSE
Trafiksikkerhed:

Lægehenvisning ligger på netserver 

Til fods 

Jeg færdes sikkert i trafikken
Bemærkninger:

På cykel 

Jeg ønsker morgenvækning 
Jeg skal med på studietur (gælder kun for lange kurser) JA 
Hvis ja kryds af nedenfor

 Pas er afleveret
 Gult sygesikringsbevis er afleveret

NEJ 

 Blåt sygesikringsbevis er afleveret
 Turen er betalt

FOTOTILLADELSE
Vi lægger jævnligt billeder og citater fra undervisningen på vores hjemmeside, på facebook , i vores
brochuremateriale og lignende, og det kræver din tilladelse.

Det er OK med mig

Det ønsker jeg ikke

UNDERSKRIFT: __________________________________________________

