
Etternavn: Fornavn:

Adresse:

Postnr.: Poststed:

Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Personnr. 11 siffer: E-post:

avd. OmsorgsSkolen, Filadelfia Vennesla

Personlige opplysninger:    (Bruk blokkbokstaver)

Sivil stand:        sett kryss

Gift Ugift Enke/enkemann Skilt/separert

Etternavn: Fornavn:

Adresse:

Postnr.: Poststed:

Tlf. privat: Tlf. arbeid:

Relasjon: (Mor/far/ektefelle, venn etc):

Nærmeste pårørende:

Hvilket yrke har du hatt?

Hvorfor ønsker du å gå på OmsorgsSkolen?

Utdannelse og yrke:
Hvilken utdannelse har du gjennomført etter endt obligatorisk skole?                                                  År:

Menighetstilhørighet:

Skoleåret:  ...................................

Plass til

foto

MBS -
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distributed



Helse:
Har du noen gang hatt rusproblemer:

Hvis ja, hvor lenge har du vært rusfri: ..........................................................................................................................

Har du vært til rehabilitering, evt. hvor: ........................................................................................................................

Bruker du pr. i dag medikamenter, i så fall hvilke:  .......................................................................................................

Ja

Andre helseopplysninger (fysisk/psykisk):

OmsorgsSkolen praktiserer et rus- og alkoholfritt miljø. Bruk av rusmidler
er følgelig ikke akseptert

Pastor, eldste, veileder

Navn: Tlf.

Navn: Tlf.

Referanse:

Sted: Dato: Underskrift:

Skolen er offentlig godkjent som Fagskole med mulighet for å søke stipend/lån 
fra Lånekassa.

Er interessert i å bo på hybelhuset:  ..........................  (Ja/Nei) (Kun 9 enheter)

Underskrift:
Jeg erklærer at de ovennevnte opplysninger er fullstendige og korrekte.

Søknad sendes: 
OmsorgsSkolen, Filadelfia Vennesla, Postboks 102, 4702 Vennesla

Legg ved kopi av vitnemål, attest og CV.

Personlige opplysninger behandles konfidensielt.

Henvendelse til OmsorgsSkolen tlf. 38 15 25 80/412 67 260
E-post: solvi@filavennesla.no

NB! De som ikke har bostedsadresse Vennesla, og har støtte fra offentlig etat,
 oppfordres til ikke å melde flytting i skoleåret, men forholde seg til
 sin hjemmekommune. (NAV, sosialkontor e.l.)
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