SØKNADSSKJEMA
STUDIEÅRET 2017 / 2018
PERSONOPPLYSNINGER
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer. (11

Adresse

Postnr

siffer)

Poststed

Eventuell e-postadresse

Telefonnr.

Hjemkommune

Mobiltlf.

B) ANNET MORSMÅL ENN NORSK
Nasjonalitet

Morsmål (Dersom ikke norsk)

Ankomstdato til Norge (dd-mm-åå)

C) JEG SØKER FØLGENDE STUDIE/EMNER
Alle
emner

Reiseliv
Destinasjonskunnskap

Entreprenørskap

D) TIDLIGERE UTDANNING
Skolenavn

Vertskapsrollen

Opplevelsesdesign

Kommunikasjon
Formidling

Markedsføring
Merkevarebygging
Salg

(VK1/VG2 og/eller høyere)

Kursnavn

Eksamensår

E) FAG-/SVENNEBREV
Fag

Årstall

F) PRAKSIS
Arbeidssted

Arbeidets art

Ant.mnd.

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMA
Punkt A

Her skriver du opp navn, adresse osv. Husk å skrive hele fødselsnummeret (NB – 11 siffer!)

Punkt B
Dersom du har et annet morsmål enn norsk skriver du det her. Skriv også opp hvilken nasjonalitet
du har, og hvilken dato du kom til Norge.
Legg ved bekreftet kopi av gyldig oppholdstillatelse.

Punkt C
Dette søknadsskjemaet kan benyttes for de fleste tilbud, men dersom du søker på et hel- eller
deltidstilbud. Sett kryss på alle emner hvis du vil være heltidsstudent, og kryss på det enkelte
emne hvis du vil være deltidsstudent.
Kurskode:
Fordypning:
Skolenummer:
Skolenavn:

55 41 06 Fagskoleutdanning, Reiseliv
ingen
70079
Lofoten reiselivfagskole

Punkt D
Skriv opp navn på skoler og kurs på VK1/VG2-nivå og høyere du tidligere har gått på . Ta med
eksamensår. Utenlandsk utdanning må være oversatt av autorisert translatør.
Husk å legge ved bekreftet kopi av vitnemål.

Punkt E
Her fører du opp hvilke fag du har fag-/svennebrev i og årstall for fag-/svenneprøveavleggelse.
Husk å legge ved bekreftet kopi av fag-/svennebrev (bevitnelse/kompetansebevis).

Punkt F
Her skriver du opp den arbeidspraksisen du har hatt. Navnet på arbeidssted, samt en kort
beskrivelse av hva slags arbeid du har utført. Hel stilling påføres i antall måneder. Deltidsstilling
påføres med antall måneder og timetall pr måned, eventuelt % av stillingsstørrelse.
Husk å legge ved bekreftet kopi av praksisattester.

Søknadsskjema, arbeidsprøver og all dokumentasjon skal sendes per post (pb 237,
8301 Svolvær) eller epost: post.reiseliv@vgs.nfk.no. Søknadene vurderes
fortløpende.

