
ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE 

Dette skema skal bruges fra skoleåret 2017/2018 

Anvendes ved ansøgning om statslig elevstøtte til deltagelse i kursus på en 
efterskole. 
 

Udfyldes af skolen på forhånd  Elevnummer: 
 
Holte-Hus Efterskole 
 
Vejlesøvej 41 
 
2840 Holte 

  
Kursets startdato:         09-08-2017 
Kursets slutdato:         22-06-2018 
Antal uger:         41 
Indkomstår:         2015 

 
 
 
Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet 
 
Afsnit 1: Udfyldes af eleven  
 
Afsnit 2: Udfyldes af begge forældre, hvis forældrene ved kursets begyndelse er 
samlevende eller af den forælder, som eleven ved kursets begyndelse har bopæl hos, 
hvis forældrene er separerede eller ikke gift med hinanden og har forskellig bopæl, og 
denne forælder ikke har en ny ægtefælle/samlever ved kursets begyndelse. 
 
Afsnit 3: Udfyldes af den forælder, som eleven har bopæl hos ved kursets begyndelse, 
samt forælderens nye ægtefælle/samlever. 



Afsnit 1 

Nedenstående udfyldes af eleven 
 

Navn:  Personnummer:  

Adresse:  
 

Kostelev:         Dagelev:         Bopælskommune:___________________________ 

Jeg er dansk statsborger:  Udenlandsk statsborger:  (sæt kryds) 

Jeg har gået i skole i  år, inklusiv børnehaveklasse 

Jeg går i _______kl. på _________________________________________________(Skriv skolens navn) 
 
 

Jeg modtager anden offentlig støtte (f.eks. kontanthjælp)  Ja  Nej  (Sæt kryds) 
 

 
 
Ovenstående oplysningers rigtighed bekræftes. Med min underskrift giver jeg samtykke til, 
at oplysninger om rigtigheden af mit CPR nummer indhentes i Det Centrale Person-
register, samt at oplysninger om indkomstforhold indhentes hos SKAT, hvis jeg er 19 år 
ved kursets begyndelse eller fylder 19 år i løbet af kurset. 

Det følger af Straffelovens § 163, at den, som til brug i retsforhold, der vedkommer det 
offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner 
noget, som den pågældende ikke har viden om, kan straffes med bøde eller fængsel indtil 
4 måneder. 

 

Underskrift af eleven: 

Dato:_________________Navn:_____________________________________________ 

 

 
 



Afsnit 2 

Nedenstående udfyldes af  

A) begge forældre, hvis forældrene er samlevende ved kursets 
begyndelse eller af  

B) den forælder, som eleven ved kursets begyndelse har bopæl hos, 
hvis forældrene er separerede eller ikke gift med hinanden og har 
forskellig bopæl, og denne forælder ikke har en ny ægtefælle/samlever 
ved kursets begyndelse.  
 
Udfyldes kun, hvis eleven er under 19 år i den måned, hvor kurset starter.  
 
Rubrikken udfyldes af begge forældre, hvis de er gift med hinanden eller har fælles bopæl 
uden at være gift med hinanden.  
 
Er forældrene ikke gift med hinanden, og har de ikke fælles bopæl, påføres den af 
forældrene, hvor eleven har bopæl. 
 
 
Moders navn:  Personnummer:  

Adresse:  

 
Har du i indkomståret (se ovenfor) arbejdet enten 

 

på Færøerne eller Grønland eller i udlandet? Nej  Ja     (Sæt kryds) 
 

 

Er du dansk statsborger:  Udenlandsk statsborger:      (Sæt kryds) 

   

 

Faders navn:  Personnummer:  

Adresse:  

 
Har du i indkomståret (se ovenfor) arbejdet enten  

på Færøerne eller Grønland eller i udlandet? Nej  Ja     (Sæt kryds) 
  

Er du dansk statsborger:  Udenlandsk statsborger:      (Sæt kryds) 
   

 

 

Ved forældrenes separation eller skilsmisse oplyses dato for separations- eller 
skilsmissebevilling her:  

_______________________________________________________________ 



Oplysninger om forældres øvrige børn under 18 år med bopæl hos forældrene 

 

 
Ovenstående oplysningers rigtighed bekræftes. Med min underskrift giver jeg samtykke til, 
at oplysninger om rigtigheden af mit CPR nummer indhentes i Det Centrale 
Personregister, samt at oplysninger om indkomstforhold indhentes hos SKAT. 

Det følger af Straffelovens § 163, at den, som til brug i retsforhold, der vedkommer det 
offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner 
noget, som den pågældende ikke har viden om, kan straffes med bøde eller fængsel indtil 
4 måneder. 

Er der kun givet oplysning om den ene af forældrene, bekræfter denne ved sin underskrift, 
at forældrene ved kursets begyndelse er separerede eller ikke er gift med hinanden og 
ikke har fælles bopæl samt, at den af forældrene, der har bopæl sammen med eleven, 
ikke har en samlever ved kursets begyndelse. 
 
Særlige oplysninger 

For flygtninge med flygtningestatus vedlægges dokumentation    (Sæt kryds) 

Hvis der i indkomståret (se side 1) har været indkomst enten på Færøerne eller Grønland eller i udlandet, 
vedlægges redegørelse med dokumentation fra offentlig myndighed for indkomstforholdene hele det 

pågældende indkomstår    (Sæt kryds) 

For udenlandske statsborgere, for hvem SKAT ikke kan opgøre et indkomstgrundlag, vedlægges 
dokumentation for tilknytningen til Danmark samt dokumentation fra offentlig myndighed for 

indkomstforholdene hele det pågældende indkomstår    (Sæt kryds) 

 
Der er forældrenes pligt at henvende sig til efterskolen for at få lavet en ny 
støtteberegning, hvis de afgivne oplysninger ændrer sig mellem ansøgningstidspunktet og 
kursets begyndelse 
 
Underskrift af forældre, når eleven er under 19 år i den måned, hvor kurset starter: 

Dato: ________________Navn:______________________________________________ 

Dato: ________________Navn:______________________________________________ 

  

Antal børn under 18 år af forældre med bopæl hos forældrene  

(eksklusiv eleven):_________  

 

Barnets/børnenes navn(e): 

 

 



Afsnit 3 

Nedenstående udfyldes af den forælder, der har samme bopæl som 
eleven ved kursets begyndelse, samt forælderens nye ægtefælle/sam-
lever 
 
Udfyldes kun, hvis eleven er under 19 år i den måned, hvor kurset starter.  
 
Rubrikken udfyldes af både forælderen og dennes nye ægtefælle/samlever. 
 
Moders/faders 
navn:  Personnummer:  

Adresse:  

 
Har du i indkomståret (se ovenfor) arbejdet enten  

på Færøerne eller Grønland eller i udlandet? Nej  Ja     (Sæt kryds) 
  

Er du dansk statsborger:  Udenlandsk statsborger:      (Sæt kryds) 
   

 
 
 
Ægtefælle/sam-
levers navn:  Personnummer:  

Adresse:  

 
Har du i indkomståret (se ovenfor) arbejdet enten  

på Færøerne eller Grønland eller i udlandet? Nej  Ja     (Sæt kryds) 
  

Er du dansk statsborger:  Udenlandsk statsborger:      (Sæt kryds) 
   

 
 
  



 

Oplysninger om forælders og ægtefælles/samlevers øvrige børn under 18 år med 
bopæl hos forælderen og samleveren 
 

 
 
Ovenstående oplysningers rigtighed bekræftes. Med min underskrift giver jeg samtykke til, 
at oplysninger om rigtigheden af mit CPR nummer indhentes i Det Centrale 
Personregister, samt at oplysninger om indkomstforhold indhentes hos SKAT. 

Det følger af Straffelovens § 163, at den, som til brug i retsforhold, der vedkommer det 
offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner 
noget, som den pågældende ikke har viden om, kan straffes med bøde eller fængsel indtil 
4  måneder. 
 
Særlige oplysninger 

For flygtninge med flygtningestatus vedlægges dokumentation    (Sæt kryds) 

Hvis der i indkomståret (se side 1) har været indkomst enten på Færøerne eller Grønland eller i udlandet, 
vedlægges redegørelse med dokumentation fra offentlig myndighed for indkomstforholdene hele det 

pågældende indkomstår    (Sæt kryds) 

For udenlandske statsborgere, for hvem SKAT ikke kan opgøre et indkomstgrundlag, vedlægges 
dokumentation for tilknytningen til Danmark samt dokumentation fra offentlig myndighed for 

indkomstforholdene hele det pågældende indkomstår    (Sæt kryds) 
 
 
 

Der er forældrenes pligt at henvende sig til efterskolen for at få lavet en ny 
støtteberegning, hvis de afgivne oplysninger ændrer sig mellem ansøgningstidspunktet og 
kursets begyndelse. 
 
Underskrift af forælder og ægtefælle/samlever, når eleven er under 19 år i den måned, 
hvor kurset starter: 

Dato: ________________Navn:______________________________________________ 

 

Dato: ________________Navn:______________________________________________ 

 

Antal børn under 18 år af forælderen og ægtefælle/samlever med bopæl hos forælderen og samleveren  

(eksklusiv eleven) :_________  

 

Barnets/børnenes navn(e): 

 

 


