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Skole - Ansøgningsskema til
UngSlagelses intensive Camps/forløb
Vi har valgt at lave et enslydende ansøgningsskema til alle camps. Det kan 
være at du finder nogle af spørgsmålene ikke er relevante i forhold til den camp 
du søger på. Men for at få et helhedsoverblik over eleven/dit barn/dig er det 
vigtigt at du svarer på alle spørgsmålene.

*Skal udfyldes

1. Dit navn *

2. Din mail *

3. Dit tlf nr *

4. Hvilken skole arbejder du på? *

5. Hvilke fag underviser du i ? *
Markér alle, du er enig i.

 Matematik

 Dansk

6. Navn på den elev du vil indstille *

7. Nuværende klassetrin. *
Markér alle, du er enig i.

 6. klasse

 7. klasse

 8. klasse

 9. klasse
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8. Uni-login på elev *

9. Hvilke Camps/forløb vil du indstille eleven til? -sæt gerne flere krydser
*
Markér alle, du er enig i.

  Intensiv læringscamp - 9. klasse

  Intensiv læringscamp - 7. & 8. klasse

  Læringslokomotivet - 7. & 8. klasse

  Matematikforløb - 9. klasse

  Skriveforløb – 7. – 9. klasse

  Robusthedsforløb BASIC – 8. klasse

  Robusthedsforløb BASIC – 7. klasse

  Robusthedsforløb ADVENTURE – 7. & 8. klasse

I det følgende skal du vurdere eleven på en skala
fra 1-5 hvor:1 er meget under middel, 2 er under
middel, 3 er middel, 4 er over middel, 5 er
fremragende

10. Hvordan klarer eleven sig i færdighedsregning?
Markér kun ét felt.

1 2 3 4 5

11. Hvordan klarer eleven sig i problemløsning ( matematik)?
Markér kun ét felt.

1 2 3 4 5

12. Hvordan klarer eleven sig i læse og forstå?
Markér kun ét felt.

1 2 3 4 5
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13. Hvordan klarer eleven sig i at stave?
Markér kun ét felt.

1 2 3 4 5

14. Hvordan klarer eleven sig i at samarbejde i grupper?
Markér kun ét felt.

1 2 3 4 5

15. Hvordan klarer eleven sig i at vise respekt for andre?
Markér kun ét felt.

1 2 3 4 5

16. Hvordan klarer eleven sig i at møde til timerne?
Markér kun ét felt.

1 2 3 4 5

17. Hvordan klarer eleven sig i at være aktivt deltagende i timerne?
Markér kun ét felt.

1 2 3 4 5

18. Hvordan klarer eleven sig i at styre sit temperament?
Markér kun ét felt.

1 2 3 4 5



16.12.2019 Skole - Ansøgningsskema til UngSlagelses intensive Camps/forløb

https://docs.google.com/forms/d/1ukVCfCTtgdjWuP7x3jUGwze7sOEfU4XNTic4g9M6LNk/edit 4/4

Leveret af

19. Er eleven ordblind?
Markér alle, du er enig i.

 Ja

 Nej

 Ved ikke

20. Er der andet du mener er vigtigt for os at vide ift. evt. diagnose,
medicin, overnatning, allergier, forplejning mv. ?
Markér alle, du er enig i.

 Ja

 Nej

 Ved ikke

21. Hvis JA - hvilket?
 

 

 

 

 

22. Tak for din indstilling af elev til vores camps/forløb, er der mere du vil
tilføje, kan du skrive det her:
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