
Ansøgning om optagelse

Skoleår  20 /

Ansøger

Navn: 

CPR-nr: 

Adresse: 

Postnr:   By: 

Email:  

Mobil:   

Hjemkommune:  

Nuværende skole:  

Hvor har du hørt om os:  

Har du besøgt skolen (hvis ja — hvornår):  

Er der kontakt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning?
Hvis ja - i hvilket omfang har støtteforanstaltninger været 

ivæksat (specialundervisning/ ekstra-/ støttetimer osv.)

Forældre

Moderens navn: 

CPR-nr.: 

Adresse: 

Postnr:   By: 

Email: 

Stilling: 

Telefon (privat):   

Telefon (arbejde/mobil): 

Faderens navn: 

CPR-nr.: 

Adresse: 

Postnr:   By: 

Email: 

Stilling: 

Telefon (privat):   

Telefon (arbejde/mobil): 

Klasse

9. klasse

10. klasse almindelig

10. klasse Innovativ

10. klasse Esport

10. klasse Design & Innovation

Underskrift
Jeg bekræfter, at jeg er villig til at overholde de regler og 

normer, som Højer Design Efterskole har, for at fællesskabet 

og samværet kan blive til gavn og glæde for alle.

Dato: 

Elevens underskrift

Vi godkender som forældre og værger, at vores barn bliver 

elev på Højer Design Efterskole og giver skolen bemyndi-

gelse til at kontakte PPR og den gl. skole for at få relevante 

udtalelser om eleven & forpligter os til at betale samtlige 

skyldige beløb.

Familie/Værge underskrift

Familie/Værge underskrift

Optagelsen er endelig når indskrivningsgebyret på Dkr. 

3000 er modtaget. Beløbet opkræves efter tilmelding. 
Dette gebyr bliver ikke tilbagebetalt.

Depositum på Dkr. 2.500 indbetales et halvt år før skole-

start, og tilbagebetales når opholdet er slut. Hvis opholdet 

afbrydes efter skolestart opkræves der et afbrydelsesgebyr 

på Dkr. 5.000 samt en uges skolepenge uden statstøtte 

– uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller 

skolens foranledning.
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Ansøger

Navn: 

CPR-nr: 

Adresse: 

Postnr:   By: 

Email:  

Mobil:   

Hjemkommune:  

Nuværende skole:  

Hvor har du hørt om os:  

Har du besøgt skolen (hvis ja — hvornår):  

Er der kontakt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning?
Hvis ja - i hvilket omfang har støtteforanstaltninger været 

ivæksat (specialundervisning/ ekstra-/ støttetimer osv.)

Forældre

Moderens navn: 

CPR-nr.: 

Adresse: 

Postnr:   By: 

Email: 

Stilling: 

Telefon (privat):   

Telefon (arbejde/mobil): 

Faderens navn:

CPR-nr.: 

Adresse: 

Postnr:   By: 

Email: 

Stilling: 

Telefon (privat):   

Telefon (arbejde/mobil): 

Klasse

 9. klasse

 10. klasse almindelig

 10. klasse Innovativ

 10. klasse Esport

 10. klasse Design & Innovation

Underskrift 
Jeg bekræfter, at jeg er villig til at overholde de regler og 

normer, som Højer Design Efterskole har, for at fællesskabet 

og samværet kan blive til gavn og glæde for alle.

Dato: 

Elevens underskrift

Vi godkender som forældre og værger, at vores barn bliver

elev på Højer Design Efterskole og giver skolen bemyndi-

gelse til at kontakte PPR og den gl. skole for at få relevante 

udtalelser om eleven & forpligter os til at betale samtlige 

skyldige beløb.

Familie/Værge underskrift

Familie/Værge underskrift

Optagelsen er endelig når indskrivningsgebyret på Dkr. 

2000 er modtaget. Beløbet opkræves efter tilmelding. 

Dette gebyr bliver ikke tilbagebetalt.

Depositum på Dkr. 2.500 indbetales et halvt år før skole-

start, og tilbagebetales når opholdet er slut. Hvis opholdet 

afbrydes efter skolestart opkræves der et afbrydelsesgebyr

på Dkr. 5.000 samt en uges skolepenge uden statstøtte 

– uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller

skolens foranledning.
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Navn: 

CPR-nr: 

Adresse: 

Postnr:   By: 

Email:  

Mobil:   

Hjemkommune:  

Nuværende skole:  

Hvor har du hørt om os:  

Har du besøgt skolen (hvis ja — hvornår):  

Er der kontakt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning?
Hvis ja - i hvilket omfang har støtteforanstaltninger været 

ivæksat (specialundervisning/ ekstra-/ støttetimer osv.)

Forældre

Moderens navn: 

CPR-nr.: 

Adresse: 

Postnr:   By: 

Email: 

Stilling: 

Telefon (privat):   

Telefon (arbejde/mobil): 

Faderens navn:

CPR-nr.: 

Adresse: 

Postnr:   By: 

Email: 

Stilling: 

Telefon (privat):   

Telefon (arbejde/mobil): 

Klasse

 9. klasse

 10. klasse almindelig

 10. klasse Innovativ

 10. klasse Esport

 10. klasse Design & Innovation

Linje

 Mode & Fashionstyling

Industriel design

Grafisk design & Illustration

 Spil

 Animation

port CSGO

Underskrift 
Jeg bekræfter, at jeg er villig til at overholde de regler og 

normer, som Højer Design Efterskole har, for at fællesskabet 

og samværet kan blive til gavn og glæde for alle.

Dato: 

Elevens underskrift

Vi godkender som forældre og værger, at vores barn bliver

elev på Højer Design Efterskole og giver skolen bemyndi-

gelse til at kontakte PPR og den gl. skole for at få relevante 

udtalelser om eleven & forpligter os til at betale samtlige 

skyldige beløb.

Familie/Værge underskrift

Familie/Værge underskrift

Optagelsen er endelig når indskrivningsgebyret på Dkr. 

2000 er modtaget. Beløbet opkræves efter tilmelding. 

Dette gebyr bliver ikke tilbagebetalt.

Depositum på Dkr. 2.500 indbetales et halvt år før skole-

start, og tilbagebetales når opholdet er slut. Hvis opholdet 

afbrydes efter skolestart opkræves der et afbrydelsesgebyr

på Dkr. 5.000 samt en uges skolepenge uden statstøtte 

– uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller

skolens foranledning.

Keramik, Kunst & Form (2023)
Fit For Life (2023)
Rejser & Kultur (2023)
X - Mode (2023)
Makeup & Styling (2023)

Mode 
Grafisk Design

Droner, Teknologi & Design
Esport CSG

Linje 

10. TechLab

Animation
Gamedesign

Foto & Medie (2023)




