Ansøgningsskema
2-årig hf
For ansøgere der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
Skriv med blokbogstaver eller udfyld blanketten elektronisk, print ud og underskriv.

Personlige oplysninger
Udfyld dine personlige oplysninger.
Navn:

Cpr.nr:

Adresse:
Postnr.:

By:

Telefon:

E-mail:
Husk underskrift på side 3

Oplysninger på forældre eller værge
Hvis du er under 18 år, skal du udfylde oplysninger om forældre eller værge.
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Telefon:

E-mail:
Husk underskrift på side 3

Modtagelse af ansøgning
Felterne under dette punkt udfyldes af hf-vejledningen på KVUC.
Ansøgning modtaget den

Parat

Kvittering

Betinget parat

Ikke parat

Bemærkninger:

Dato:

Underskrift:
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Gennemførelse af grundskolen
Skriv hvilket årstal, du har afsluttet grundskolen. Udfyld kun de klassetrin, du har afsluttet.
9. klasse
10. klasse
Almen voksenuddannelse (avu)

Andre tidligere uddannelsesforløb
Sæt kryds, hvis du tidligere har påbegyndt et andet uddannelsesforløb. Angiv om forløbet er uafsluttet eller
afsluttet.
Påbegyndt

Uafsluttet

Afsluttet

Gymnasial uddannelse
Erhvervsuddannelse
Skriv hvilke uddannelser, du har påbegyndt eller afsluttet:

Tidligere afsluttede fag
Hvis du tidligere har afsluttet fag på C-niveau eller B-niveau, skal du anføre dem her.
Fag

Niveau

Fag

Niveau

Ansøgning på andre skoler og uddannelser
Ansøgningen til den 2-årige hf på KVUC er min prioritet nr.
Skriv hvilke andre uddannelser, du eventuelt har søgt optagelse på:
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Valg af praktisk eller kunstnerisk fag
På første år af din hf har du et obligatorisk praktisk eller kunstnerisk fag på C-niveau. Du kan vælge mellem 7
fag. Skriv 1 ved din første prioritet og 2 ved din anden prioritet.
Billedkunst C

Design C

Idræt C

Dans C

Drama C

Mediefag C

Musik C

Underskrift af ansøgning
Underskriv din ansøgning. Hvis du er under 18 år, skal ansøgningen også underskrives af forældre eller værge.

Dato:

Ansøgers underskrift:

Dato:

Forældre/værges underskrift:

Kopi af eksamens og uddannelsespapirer
Husk at vedlægge kopier af dine skolepapirer fra grundskolen og eventuelle andre uddannelsesforløb eller fag.
Antal sider vedlagt

Indsendelse af ansøgning
Ansøgningsskemaet med bilag skal afleveres eller sendes til hf-vejledningen på KVUC:
Hf-vejledningen på KVUC
Vognmagergade 8
1120 København K
Skriv ”Ansøgning til 2-årig hf” uden på kuverten.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen bliver du eventuelt indkaldt til samtale med en studievejleder.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
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