
Ansøgning om optagelse på kostskolen ved Struer Statsgymnasium. 

Denne optagelse gælder kun kostskolen. Der skal søges om optagelse på skolens uddannelser på andet skema. 

Elevens fulde navn Efternavn 
CPR-nr. (For udenlandske elever fødselsdato)

Fornavne 
Kommune Region 

Adresse Mail adr. 

Postnr. By Tlf. 

Nuværende skole Navn Klasse 

Ønsker 

optagelse 

pr. dato:_____ 

10. kl. EUD 

EUX

HTX 

HHX

1. år 2. år 3. år

HF 

1.hf

2.hf

STX

1.g
2.g
3.g

For elever under 18 år 

Moderen/værgen Navn CPR-nr 

Stilling Adresse Mail adr. 

Tlf. Postnr. By 

Faderen/værgen Navn CPR-nr 

Stilling Adresse Mail. adr. 

Tlf. Postnr. By 

Søskende, der ikke er fyldt 18 år  Navn Fødselsdato og –år 

Navn Fødselsdato og –år Navn Fødselsdato og –år 

Hvis forældrene er skilt eller separeret, angives datoen for separation/skilsmisse: 

Forældremyndighedsindehaver: (sæt kryds) Moderen: 
Fade-

ren:
Fælles: Andre: 

Forældremyndighedens 
indehaver, hvis denne  
er tillagt andre end  
forældrene. 

Navn CPR-nr. 

Stilling Tlf. 

Adresse 

Undertegnede erklærer sig ansvarlig for, at opholdsafgiften for ovennævnte elev under kostskoleopholdet betales. Hvis 

der ønskes nedsættelse af opholdsafgiften, fremsendes skatteattest inden indflytning på kostskolen. 

  Forældrenes underskrifter: 

_______________________________   for elever under 18 år 

     Sted og dato 

 ___________________________________________ 

     Navn 

_________________________________________   ___________________________________________ 

     Elevens underskrift  Navn 

Jyllandsgade 2 

7600 Struer 

Tlf.: 97 85 43 00 

struer-statsgym@stgym.dk 

 www.struer-statsgym.dk 

PRE-IB

IB

1i 2i



Fyldig begrundelse for ønsket om optagelse på kostskole, f.eks. geografiske/transportmæssige 
forhold, sociale/personlige forhold eller uddannelsesmæssige forhold. 

Hvorfra har du dit kendskab til kostskolen? 

Helbredserklæring. Udfyldes, hvis der er fysiske såvel som psykiske forhold, der skønnes at have 
indflydelse på elevens ophold på kostskolen. Herunder om eleven kræver særlige kostmæssige 
hensyn. 

Husk forældreadresse 

for elever over 18 år. 

Der kan være situationer, hvor det er nød-

vendigt, at kunne kontakte forældrene. 

Navn(e) 

Gade Tlf. 

Postnr. By 

Forbeholdt kostskolen 
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