2021

Drammelstrupvej 15 – Tirstrup - 8400 Ebeltoft – tlf. 87529120 – post@djfh.dk – www.djfh.dk

ELEVSTAMDATA
Personlige oplysninger
Navn:

Startdato:

Cpr nr:

Nationalitet:

Adresse.:
Postnr og by:
Email (eleven):

Telefon:

Navn og email (modtager af opkrævning):

Telefon:

Navn og email hjemmevejleder/kontaktperson/bofællesskab:

Telefon:

Navn og email (pårørende):

Telefon:

Navn og email ved sygdom eller uheld (afhentning ifm. Corona):

Telefon:

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 får ikke fast medicin:
 Jeg styrer/tager selv min medicin
 Skolen skal udlevere min 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 ift. kost (allergi etc.):

Andre forholdsregler:
(Hensyntagen til mobilitet f.eks. Rollator- eller kørestolsbruger, sygdomme, epileptiske anfald m.v.)

VEND

→

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 ved ankomst.
Ønskede omsorgstimer/opgaver:

Lommepenge, hjemrejse og terapi
Lommepengene skal udover lommepenge dække hjemrejser, fodterapeut, fysioterapeut, fritidsture, frisør osv.
Jeg har mine lommepenge på:
Bemærkninger vedr. lommepenge:

 Mobilepay
 Dankort/
 Mine lommepenge er indbetalt til højskolens
lommepenge konto 7300 1063186
Evt. udbetaling pr. uge kr.

Evt. udbetaling v/hjemrejse kr.

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

 Lægehenvisning ligger på netserver

Diverse
Trafiksikkerhed:
Jeg færdes sikkert i trafikken
 Til fods  På cykel
Bemærkninger:
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: __________________________________________________
*Til vores elevers hjemmevejledere, kontaktpersoner og pædagoger.
Højskolen ansøger SU-styrelsen om støtte til specialundervisning og til dette har vi brug for oplysninger om
vores elever. De ansøgte midler gør det muligt at lave højskole, der er åben for alle – altså også udviklingshæmmede. Da vi er underlagt den samme lov – og dermed samme tilskud – som alle andre højskoler, skal
specialundervisningsmidlerne ses, som en mulighed for vores elever at få det samme udbytte af undervisningen som alle andre højskoleelever. Alle specialundervisningsmidler højskolen søger, bliver brugt til
personaleressourcer.
Alle vores elever er dygtige til rigtig mange ting, men der er selvfølgelig en grund til, at langt de fleste har
en førtidspension, bor i bofællesskaber, har hjemmevejleder, pædagoger osv., og det er denne grund vi har
brug for at få beskrevet. Beskrivelsen af funktionsnedsættelsen skal ses i forhold til almindeligt fungerende
mennesker, altså ikke i forhold til f. eks. elevens medbeboere eller arbejdskolleger.

Beskrivelsen skal indeholde:
-

Elevens navn og cpr.nr.
Beskrivelse af funktionsnedsættelsen og, eller meget gerne, med en diagnose.

Beskrivelsen skal være fra en lægefaglig person.
Er det ikke muligt at få en lægefaglig beskrivelse, kan tilkendelsespapirerne fra kommunen
om førtidspension også være brugbar. En sidste mulighed er en udtalelse fra en
hjemmevejleder eller en pædagog indeholdende samme oplysninger.

