
 

Sportsefterskolen Sjælsølund Sømærket 3, 2970 Hørsholm Tlf.: 45 86 09 16, mail: efterskole@sjaelsoelund.dk 

www.sjaelsoelund.dk   

 

Ansøgning 

- om optagelse på Sportsefterskolen Sjælsølund – S|E|S   

42 uger 

Elevens navn:____________________________________________ Cpr. nr.:______ ________________ 

Adresse:_________________________________________________________________________________ 

Postnr. og by: ________________________________ Nuværende skole:_____________________________ 

Kommune:                         

Opholdet på S/E/S er mit ________ skoleår (børnehaveklasse medregnes ikke) 

Ansøgningen er for skoleåret: (sæt kryds) 

2017/18   2018/19   2019/20   2020/21   2021/22   2022/23  

Jeg ønsker at gå på følgende linje: (sæt kryds) 

Fodbold       Ski      Adventure      Golf      Dans        Badminton  

(Skolen forbeholder sig ret til at ændre i linjeoprettelsen afhængig af elevtilmeldinger. Oprettes en linje ikke, tilbydes eleven plads 

på en af skolens andre linjer. En ny samtale aftales efterfølgende.) 

Opstartscamp – S|E|S sommercamp 2017 i uge 26 – kr.: 2.265,-  

Fra søndag d. 25/6-2017 – lørdag d. 2/7-2017 - tilmelding på www.sjaelsoelund.dk/camps-og-kurser/sommercamp-2017    

 

Har du været på rundvisning på skolen ?: Ja    Nej  

Hvor har du hørt om skolen:_______________________________________________________________ 

Jeg vil gerne vælge: Fysik/kemi   Tysk  og/eller Fransk  (10 kl. bør vælge både fysik/kemi og et 2. fremmedsprog) 

 

Evt. særlige oplysninger:______________________________________________________________________  

    ____________________________________________________  _____ 

 

             
Dato og elev underskrift 

 

 

 

                                            Forældreunderskrift på side 2 – 2 steder. LÆS VILKÅR 

 



 

Sportsefterskolen Sjælsølund Sømærket 3, 2970 Hørsholm Tlf.: 45 86 09 16, mail: efterskole@sjaelsoelund.dk 

www.sjaelsoelund.dk   

 

 

Forældre oplysninger: (skriv venligst tydeligt) 

Moders navn:       

Adresse:       

Postnr. og by:       

Mail:        

Telefon hjem: ____________________ __  

Telefon mobil: ______ _________________  _  

Telefon arb.:       

Cpr. nr.:      

Faders navn:                                                    

Adresse:                     

Postnr. og by:   __                              

Mail:              

Telefon hjem:   ____________________       

Telefon mobil: _____________ ____ _______      

Telefon arb.:  ________________ ___________ _ 

Cpr. nr.:  __________________           __  _ 

 Fælles forældremyndighed  ___________  ___________________ 
Underskrift Forældremyndighedsindehaver 

Vilkår: 

Vi har gjort os bekendt med skolens værdigrundlag og vil i samarbejde med skolen, gøre skoleopholdet til en udviklende og lærerig 
oplevelse for eleven. Skolen er helt røgfri - og alkoholindtag er ikke tilladt for elever.  

Vi er bekendt med at 1. rate af efterskoleopholdet for skal indbetales den 1. juli i det år, skolen starter. Herefter opkræves raterne 
den 1. i hver mdr. indtil alle 11 rater er betalt. For skoleåret 2017/18 forventes prisen at være kr. 2.285,- pr. uge, ekskl. 
statsstøtte. Beløbet er inkl. S/E/S fælles linjetur, samt S/E/S fælles træningssæt. For efterfølgende år, vil priser og 
betalingsoplysninger informeres på vores hjemmeside eller via mail. (der må forventes lille prisstigning til de efterfølgende skoleår.) 

Vi er bekendt med: at ved afbrydelse af skoleopholdet i utide, betales beløbet for udmeldingsmåneden og det beløb, der svarer til 
fire ugers egenbetaling uden statsstøtte. Da vores linjeture bliver bestilt og betalt, kort tid efter skolestart, returneres dette beløb 
ikke, hvis eleven stopper i utide, og før  linjeturen er gennemført. Hvis eleven bortvises pga. overtrædelser af skolens regler, 
koster det ligeledes 4 uger, uden statsstøtte. 

Til Skilinjen opkræves særskilt 2 rater ekstra à kr. 6.100,- som opkræves 1. august og 1. januar, som følge af ekstra rejseaktivitet 

og omkostninger deraf. Herudover købes CSA skijakke til ca. kr. 2.500,- 

Til Golflinjen opkræves også særskilt 2 ekstra rater à kr. 4.950,- som også opkræves 1. august og 1. januar. Det beløb dækker 
medlemskab af Hørsholm Golfklub samt undervisning af golftræner. 

NB: Der kan forekomme prisstigninger, samt evt. udgifter til ens skijakker, spilletrøjer m.v. 

I forbindelse med denne ansøgning opkræves et ansøgningsgebyr på kr. 2.000,- som kun returneres, hvis skolen 
ikke optager eleven. Afvent opkrævningen fra os. - Reg. nr.:  2229 - konto nr.: 0290 103 860. 

Alle skolepengebeløb opkræves via PBS/NETS.  

Flere informationer om skolen kan findes på vores hjemmeside. 

 

 

            
Dato og forældreunderskrift 


