Ansøgningsskema til Læringslokomotivet 2021
Skemaet udfyldes og sendes elektronisk til agjen@mariagerfjord.dk

Stamdata:
Elevens navn, cpr. nr.
og adresse

Navn:
Fødselsdato + år:
Adresse:
Postnummer og by:
Mobil:

Elevens Uni-login
oplysninger

Bruger ID:
Adgangskode:
(skal være aktiv)

Forældres navn(e) og
adresse

Forældres navn(e):
Adresse:
Postnummer og by:
Mobil:
Mailadresse:

Skolens navn, elevens
klassetrin og navn på
henvisende leder og
lærer

Andre relevante
oplysninger eller
bemærkninger (kost,
allergi, medicin eller
andet)

Skolens navn:
Elevens nuværende klassetrin:
Navn på leder:
Mail på leder:
Telefonnr. på skolen:
Navn på lærer/kontaktperson:
Mail på lærer/kontaktperson:

Skolens begrundelse for at denne elev skal med i Læringslokomotivet:
Klasselærer/lærerteam udfylder denne side
Dansk:
Hvilke udfordringer har eleven?
Hvilke styrker har eleven?
Er eleven testet for ordblindhed?

Matematik:
Hvilke udfordringer har eleven?
Hvilke styrker har eleven?

Personligt og socialt:
Hvilke udfordringer har eleven?
Hvilke styrker har eleven?

Tilføjelser
Hvilken form for støtte har eleven
modtaget i skolen?

Resultatet fra de seneste nationale test i dansk og matematik vedhæftes. Derudover kan vedlægges andre
relevante tests på eleven.

Elevens begrundelse for at skulle med i læringslokomotivet:
Eleven udfylder i samarbejde med klasselærer/forældre denne side
Dansk:
Hvilke udfordringer har du?
Hvilke styrker har du?

Matematik:
Hvilke udfordringer har du?
Hvilke styrker har du?

Personligt og socialt:
Hvilke udfordringer har du?
Hvilke styrker har du?
Motivation:
Hvis en af dine gode venner skulle
beskrive dig, hvad ville de så sige?
Skriv tre ord som du synes
kendetegner dig.
Hvad kan du godt lide at lave?
Hvad drømmer du om at arbejde med
som voksen?
Hvorfor tror du, at læringslokomotivet
kunne være noget for dig?
Er du klar til at knokle, grine, træne,
lære nyt, få nye venner og være væk
hjemmefra på en camp?

Forpligtelser ved deltagelse i Læringslokomotivet:
Elev:
•

Aktiv deltagelse i undervisning, aktiviteter og fællesskab

•

Tilstedeværelse i hele campforløbet

•

Accept af at mobiltid foregår i et afgrænset tidsrum hver dag

•

Respektere at familie – og fritidsaktiviteter samt fritidsjob under forløbet kun kan foregå i
weekender

Forældre:
•

Sikre fremmøde hver dag og i hele forløbet

•

Deltage i informationsmøde inden camp

•

Støtte op om deltagelse både på camp og i efterforløbet samt forældremøder

•

Respektere at familie – og fritidsaktiviteter under forløbet kun kan foregå i weekender

Lærer/skolen:
•

Støtte op om forløbet før, under og efter

•

Afholde opfølgningssamtaler efter forløbet for at sikre og fastholde positiv udvikling

•

Deltage i relevante møder i forløbet

Ovenstående elev ansøger hermed om deltagelse i Læringslokomotivet 2021. Elev, forældre og skole er
indstillet på ovenstående forpligtelser.
Med ansøgningen giver vi som forældre samtykke til: (sæt kryds)
___ udveksling af resultater fra nationale test til brug for Læringslokomotivet
___at der må indhentes data vedr. elevens uddannelsesforløb fra minuddannelse.dk
Ansøgning sendes elektronisk af skolens kontaktperson til agjen@mariagerfjord.dk senest 12/3-21
Elev

Forældre

Lærer

Skoleleder

_________________

_________________

________________

________________

