
 

 

Ansøgningsskema til Aalestrup Naturefterskole 
 
Til skoleåret: ____________________________                     □  9 klasse    □  10 klasse   

Vælg dit linjefag 

Vælg her én linje (man kan ikke reservere plads på to linjer) 

□  Jagtlinien     □  Jeg har jagttegn  
□ Fiskelinien 
□ Adventurelinien 
□ Hestelinien      Jeg har egen hest med  Ja: □  Nej: □   (skal udfyldes for ansøgere til Hestelinien) 
Husk, at der er begrænset antal låneheste på Hestelinien, så til de pladser bliver der hurtigt venteliste. Lån evt. selv en egnet hest 
eller pony at tage med på efterskole. I så fald skal du krydse af i ”Jeg har egen hest med”. 
 
Indmeldelsesgebyret opkræves ved bekræftelse af plads. Ved venteliste bliver der ikke opkrævet gebyr, før man bliver tilbudt 
en plads. 
 

Valgfag 

Du vælger dine fede valgfag enten ved Ny Elev Dag eller i skoleårets første uger.  
 

Elev: 

Elevens navn: 
 
 

Cpr.nr.: 

Adresse: 
 
 
 

Mobilnr.: 

Postnr. – by: 
 
 

E-mail: 

Kommune: 
 
 

Tidligere skole: 

 

Forældre/værge: 

Mor: 
 
 

Far: 

Cpr.nr.: Cpr.nr.: 

Forældremyndighed      Ja  □      Nej  □ Forældremyndighed     Ja  □      Nej  □ 

Samme adresse som eleven      □ 
Anden adresse: 
 
 

Samme adresse som eleven      □ 
Anden adresse:  
 

Postnr. – by: Postnr. – by: 

Telefon: Telefon: 

Mobil: Mobil: 

E-mail: E-mail: 

Forsættes på side 2 
 
 



 

 

Side 2 
 

Hvor læste/hørte du om skolen første gang: 
 
□ Skolens websider 
 
□ Facebook   
 
□ Instagram 
 
□ Søgning på nettet (fx via Google, Bing etc.)   
 
□ Efterskole.dk 

 
 
□ Venner/bekendte   
 
□ Familie   
 
□ Aviser  
 
□ Fra fagblads artikel eller annonce  
 
□ Andet (beskriv kort hvor/hvad): 
 

 
Elev samtykke 
Jeg bekræfter hermed ved min underskrift, at jeg er interesseret i at blive optaget som elev på Aalestrup Naturefterskole. Jeg er 
indforstået med skolens grundregler (se websiden), samt villig til at overholde de regler og normer, der skal til, for at fællesskabet 
kan blive til gavn for alle. 
 
 
Dato: __________________   Underskrift elev: ________________________________________ 
 
 
Forældre-/værgesamtykke 
Da ansøger er under 18 år, godkender jeg/vi som forældre/værge, at vores datter/søn ansøger om optagelse på Aalestrup 
Naturefterskole, under de rammer, der er oplyst. 
 
Som forældre/værge til ovennævnte elev, indestår vi som forældre/værge for, at skolen holdes skadesløs for alle omkostninger 
efter fradrag af det offentlige tilskud og forsikringsdækning, som elevens ophold måtte medføre. Hvis eleven afbryder opholdet i 
utide, er jeg/vi indforstået med en afbrydelsesbetaling svarende til fire ugers ophold. (Der ydes ikke stats- og kommunestøtte i 
denne periode). 
 
Vi er indforstået med, at foto og film mv. fra skolens hverdag, hvor vores barn er medvirkende på, må benyttes på skolens 
websider og social medier samt andet oplysningsmateriale. 
Vi giver desuden skolen fuldmagt til at indhente relevante oplysninger om eleven hos tidligere skole, kommuner og UU-centre. 
 
 
Dato: _________________    Underskrift forældre/værge: _________________________________      
 
 

Denne ansøgning (begge sider) sendes i underskreven stand og indscannet til  post@naturefterskolen.dk   eller pr. post til 
Aalestrup Naturefterskole, Borgergade 41, 9620 Aalestrup Tlf. 9864 2525  

 
 

På gensyn! 
 

www.naturefterskolen.dk  
 

Hold dig opdateret på vores sociale medier: 
 

Facebook:  
Aalestrup Naturefterskole 

Hestelinien - Aalestrup Naturefterskole 
Fiskelinien - Aalestrup Naturefterskole 
Jagtlinien - Aalestrup Naturefterskole 

Adventurelinien - Aalestrup Naturefterskole 
 

Instagram: @aalestrupnaturefterskole 
 

mailto:post@naturefterskolen.dk

