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Ansøgning om støtte til efterskoleophold i skoleåret

2023 / 2024
ophold på ungdomsskole eller efterskole i Danmark
1. Hvis der allerede er bevilget statsstøtte til opholdet fra Danmark, kan der ikke bevilges
støtte fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
2. For elever, der endnu ikke har opfyldt skolepligten (ni skolebesøgsår) skal der søges om dispensation (udfyld
udover dette ansøgningsskema også bilaget ”Dispensationsansøgning”).
3. Skolepligtige elever, som ved efterskoleopholdets begyndelse endnu ikke har gennemført ni
skolebesøgsår, skal inden efterskoleopholdet i en informationssamtale med skolelederen på sin fællesskole
informeres om de gældende bestemmelser for genindplacering efter eksternt skoleophold (jf. felt A1)
4. Elever, som ved efterskoleopholdets begyndelse har opfyldt ni skolebesøgsår, skal inden efterskoleopholdet i
en informationssamtale med skolelederen på elevens fællesskole informeres om betingelserne for oprykning i
11. årgang, når han/hun vender tilbage fra efterskoleopholdet. (jf. felt A2)

OPLYSNINGER OM ELEVEN
Elevens fulde navn:
Bopæl:
Fødselsdato:

Statsborgerskab:

A1) UDFYLDES HVIS ELEVEN VED OPHOLDETS BEGYNDELSE IKKE HAR OPFYLDT SKOLEPLIGTEN
Eleven går på:

Klasse:
(Skolens navn)

2 0 __ __

Skolepligten er opfyldt i år
Informationssamtalen med skolelederen
ang. Genindplacering (se pkt. 3) har
fundet sted den:
(dato)

(Skoleleders underskrift)

(Forældrenes underskrift)

A2) UDFYLDES HVIS ELEVEN VED OPHOLDETS BEGYNDELSE HAR OPFYLDT SKOLEPLIGTEN OG BLIVER
UDSKREVET FRA DANSK SKOLEFORENING FRA SYDSLESVIG TIL SOMMER
Eleven forventes/er udskrevet fra:

Dato:
(Skolens navn)

Informationssamtalen med skolelederen
ang. Genindplacering (se pkt. 4) har
fundet sted den:
(dato)
(Skoleleders underskrift)

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
Stuhrsallee 22  ׀D-24937 Flensburg
Postfach 1461  ׀D-24904 Flensburg
Postboks 389  ׀DK-6330 Padborg

Union-Bank  ׀IBAN DE20 2152 0100 0000 0118 94  ׀BIC UNBNDE21XXX
Sydbank  ׀IBAN DK35 8065 0001 1097 55  ׀BIC SYBKDK22
Amtsgericht Flensburg  ׀Vereinsregister Nr. 975
USt-ID Nr. DE 134642824  ׀St.-Nr. 15 290 79390

(Forældrenes underskrift)
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INFORMATION OM EFTERSKOLEN

(Skolens navn og adresse)

Er der reserveret plads?

(Klassetrin, eleven optages på)

Ja  Nej 

Eleven er på venteliste 

FORÆLDRES KONTAKTOPLYSNINGER
Telefonnummer
Emailadresse

OPLYSNINGER OM HUSSTANDEN ELEVENS FORÆLDRE / FORSØRGERE I HUSSTANDEN
Her påføres elevens forældre eller de forsørgere/voksne som bor i husstanden sammen med eleven.
Støttebeløbet beregnes på baggrund af husstandens samlede indkomst, uafhængigt af de voksnes relation til
eleven (om der er tale om biologisk forælder eller partner/samlever til mor/far)

FORNAVN

ERHVERVSAKTIV

EFTERNAVN

 Ja (i TY)
 Ja (i DK)

 Nej

 Ja (i TY)
 Ja (i DK)

 Nej

Ja  Nej 

Er én af elevens forældre dansk statsborger?

Hvis én af elevens forældre har dansk statsborgerskab eller lønnet indkomst i Danmark, er eleven
berettiget til støtte fra Danmark, som der søges om via efterskolen. Der skal i så fald ikke søges om støtte
ved Skoleforeningen.

SØSKENDE UNDER UDDANNELSE, SOM BOR I HUSSTANDEN
For hjemmeboende søskende under uddannelse reduceres indkomstgrundlaget ”søskendemoderation”.
Fornavn
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Postboks 389  ׀DK-6330 Padborg

Efternavn
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OPLYSNINGER OM INDKOMST I HUSSTANDEN
Der skal vedlægges dokumentation for indkomst i form af officielle dokumenter:
”Einkommenssteuerbescheid” eller ”Lohnsteuerjahresausgleich”, så som årsopgørelser fra
pensionsselskab, jobcenter, osv.
Samlet skattepligtig bruttoindkomst i
2020 for husstanden

€

Der gøres opmærksom på, at Skoleforeningen afregner støttebeløbet direkte med den pågældende efterskole.
Skoleforeningen yder ikke støtte til depositum, kørsel, materialer, ekskursioner, studierejser, lommepenge etc.
Rejsekontoret forbeholder sig retten til at kræve yderligere informationer, som f.eks. kontoudtog.
Behandling af data - samtykkeerklæring
Vi er indforståede med, at Rejsekontoret gemmer ansøgningen og vedlagte bilag 1 år
efter endt efterskoleophold efterskoleopholdet, hvorefter disse makuleres

Ja □

Nej

□

Vi er indforståede med, at Rejsekontoret af historiske årsager gemmer oversigter over
hvilke elever fra Sydslesvig der har igennem årenes løb har været på efterskole. Disse
oversigter gemmes digitalt og på Skoleforeningens arkiv.

Ja □

Nej

□

(Sættes der kryds ved ”nej”, sletter vi elevens navn fra den pågældende oversigt efter
endt efterskoleophold)

Hermed bekræfter jeg / vi at ovenstående informationer er sande

Sted/Dato:

Underskrift forælder/forsørger:

Sted/Dato:

Underskrift forælder/forsørger:
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