
 

Ansøgning om optagelse på Viborg Katedralskoles kostafdeling 
 

For nye elever på skolen bør ansøgningen indsendes til Kollegiets leder Anders Høgenhaug 

Johnsen via e-mail ah@vibkat.dk eller skolen senest den 1. marts. Husk at vedlægge aktuelt 

foto. 

 

Grundlæggende informationer 

Informationer om ansøgeren Fornavne: 

Efternavn: 

Kaldenavn: 

CPR-nr.: 

Mobilnummer: 

E-mailadresse: 

Nuværende skole Skolenavn: 

Klasse: 

Optagelse i skoleår  

Informationer om ansøgerens forældre/værge og søskendeforhold 
 

Mor Fornavne: 

Efternavn: 

CPR-nr.: 

Stilling: 

Adresse: 

Postnummer og by (kun Danmark): 

Mobilnummer: 

E-mailadresse: 

Far Fornavne: 

Efternavn 

CPR-nr.: 

Stilling: 

Adresse: 

Postnummer og by (kun Danmark): 

Mobilnummer: 

E-mailadresse: 
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Er den samlede indkomst med 

fradrag for hjemmeboende børn 

over det maksimale? (Se evt. 

pristabellen på hjemmesiden). 

Ja 

 
Nej 

 
Udfyldes hvis forældre 

er skilt eller separerede 

Dato for skilsmisse: 

Hvem har/havde sidst Mor 

forældremyndigheden: 

Far 

Hvem bor eleven hos/ Mor 

boede eleven sidst hos: 

Far 

 
Forældremyndighedens 

indehaver, hvis denne er 

tillagt andre 

Navn: 

Adresse: 

Stilling: 

Mobilnummer: 

E-mailadresse: 

Kommune: 

 

Søskende der 1. august det aktuelle 

år er under 18 år. 

I tilfælde af skilsmisse, 

anføres kun de børn som 

har samme tilhørsforhold 

som ansøgeren 

– se ovenstående 

Navn: Fødselsdato og år: 

  

  

  

  

  

 

Du bedes afkrydse her, hvis du foretrækker et værelse i den nye kollegiebygning. Vær opmærksom på, at værelserne er 

kr. 600 dyrere pr. måned. Der er dog ikke garanti for, at du kan få et værelse i den nye kollegiebygning. Har du 

spørgsmål omkring værelserne, bedes du kontakte kollegiets leder. 

 

 

Motivationen bag ansøgningen 
 

Fyldig begrundelse for ønsket om optagelse på kostskolen 

Alle forhold af betydning for forståelse af elevens situation skal oplyses. Eksempelvis oplysninger om skolemæssig 

baggrund, geografiske forhold, familiens og specielt elevens sociale baggrund etc.  
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Forbeholdt kostafdelingen 

Rektor: 

Oldfrue/Vagtlærer: 

Kontor: 

Regnskab: 

Optages pr.: 

Vær. nr.: 

 

 

Bindende underskrift 

 
Undertegnede forpligter sig til at betale opholdsafgift under elevens kostskoleophold efter de derom 

gældende regler ligesom vi/jeg giver samtykke til, at skolen indhenter oplysning hos skattemyndighederne 

om vores/mine indtægtsforhold. Vi/jeg er endvidere også indforstået med, at kollegieværelserne ikke er 

møbleret, dog indeholder de et dobbeltskab, gardiner og loftslamper. 

 

 

 

 
 

Forældreunderskrift Forældreunderskrift 

Helbredsmæssige forhold 

Er der helbredsmæssige forhold, som skønnes at kunne have indflydelse på kostskoleopholdet? Bl.a. ønskes 

oplyst, hvis eleven er i lægelig eller psykologisk behandling. 

Særlige forhold 

Særlige forhold der skal tages hensyn til under kostskoleopholdet. (Allergi, vegetar etc.) 
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