Ansøgningsskema til Læringslokomotivet
Skemaet udfyldes og uploades sammen med bilag via tilsendte link - følg guideline.
Har I spørgsmål til udfyldelse eller upload kontakt Helle Bitsch Pedersen, ihbpe@rebild.dk // 2239 0856

Stamdata:
Elevens navn,
fødselsdato og år samt
adresse

Navn:
Fødselsdato og år:
Adresse:
Postnummer og by:
Mobilnr:

Elevens Uni-login
oplysninger

Bruger ID:

Forældres navn(e) og
adresse

Forældres navn(e):
Adresse:
Postnummer og by:
Mobilnr:
Mailadresser:

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

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

Andre relevante
oplysninger eller
bemærkninger (kost,
medicin ell. andet)

Tilladelse til
fotografering/video til
offentliggørelse på
hjemmeside/sociale
medier vedr. camp.

Sæt kryds.
Ja_____
Nej_____

Skolens begrundelse for at denne elev skal med på Læringslokomotivet:
●

Klasselærer/lærerteam udfylder denne side.

Dansk:
Hvilke udfordringer har eleven?
Hvilke styrker har eleven?

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?

Følgende skal vedlægges:
●

Resultatet fra de seneste nationale test i dansk og matematik. Derudover kan vedlægges andre
relevante tests på eleven f.eks. ST, MG/FG prøver.

●

Evt. ordblindetest

●

Den seneste elevplan

Elevens begrundelse/motivation for at skulle med på Læringslokomotivet:
●
●

Eleven udfylder i samarbejde med klasse-/kontaktlærer og evt. forældre denne side.
Eleven må gerne lyd-/videooptage spørgmålene under “Motivation”, hvis det vurderes, at et
mundtligt svar i højere grad kan støtte og fremhæve elevens egen motivation for deltagelse, end
det skriftsproglige. Videofilen må MAX vare 1 min. for at kunne uploades sammen med
ansøgningsskema og bilag - se guideline.

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?
Hvad tænker du om, at knokle, grine,
træne, lære nyt, få nye venner og
være væk hjemmefra på en camp?
(Kan besvares med video max 1 min. - se
øverst samt guideline)

Forpligtelser ved deltagelse i Læringslokomotivet:
Elev:
●

Aktiv deltagelse i undervisning, aktiviteter og fællesskab

●

Tilstedeværelse i hele camp-forløbet

●

Accept af at mobiltid foregår i et afgrænset tidsrum hver dag

●

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

●

Deltage i introdag med førtest d. 17. august 2018

Forældre:
●

Sikre fremmøde hver dag og i hele forløbet

●

Støtte op om deltagelse både på camp og i efterforløbet

●

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

●

Deltage i forældremøde d. 17. august 2018 (eftermiddag)

Lærer:
●

Ansvarlig for ansøgning i samarbejde med elever og forældre

●

Udpege makker og støtte op om makkerordning

●

Deltage i dagsbesøg på camp d. 21. september 2018

●

Deltage i overleveringsmøde

●

Afholde opfølgende samtaler med eleven i efterforløbet for at fastholde læringsudbytte

Ovenstående elev ansøger hermed om deltagelse i Læringslokomotivet 2018. Elev, forældre og skole er
indstillet på ovenstående forpligtelser. Med ansøgningen giver vi samtykke til: (sæt kryds)
___ udveksling af resultater fra nationale test til brug for Læringslokomotivet og internt i kommunen.
___ at der må indhentes data vedr. elevens UPV og uddannelsesforløb på baggrund af cpr nr. for at følge
resultaterne af projektet)
Ansøgning uploades af skoleleder eller klasse-/kontaktlærer via linket:
https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1541&ERId=26448

Brug guideline til ansøgningsprocedure, som er udsendt på mail.
Ansøgning og bilag skal sendes SENEST D. 8. MAJ. HUSK underskrifter!
Elev
_______________________________
Forælder
_________________________________
Lærer
_________________________________

Forælder
___________________________________
Skoleleder
___________________________________

