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ANSØGNINGSSKEMA GYMNASIET 2023/24 

 
 

Ansøgningsfrist 10. februar 2023 
 
 
 
Kære kommende elev 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning til gymnasiet på A.P. Møller Skolen.  
 
For at vi kan behandle din ansøgning, er det vigtigt, at du udfylder dette skema – hvis du er under 18 år, 
skal du udfylde det sammen med dine forældre. Skemaet er om dine profilfagsønsker, valgfagsønsker og 
personlige oplysninger. Derudover skal du give tilladelse til databehandling, og vi vil ligeledes gerne vide, 
om du har behov for bus-/togkort. 
 
Vi anbefaler, at du læser skolens informationshæfte om profilgymnasiet før og imens, du udfylder dette 
ansøgningsskema. Ligeledes vil vi anbefale, at du tager en kopi (fx et foto med din mobiltelefon) af 
skemaet, når du er færdig, så du kan huske dine ønsker.  
 
A.P. Møller Skolen udbyder syv forskellige profilfag: engelsk, musik, historie, samfundsfag, idræt, biologi, 
og fysik. De ønsker, du har, vil vi så vidt muligt forsøge at opfylde. Dog vil det kunne ske, at vi ikke kan 
opfylde alle dine ønsker, og det er derfor vigtigt, at du angiver en prioritering af dine ønsker.  
 
For at vi kan behandle din ansøgning, skal vi også bruge dit sidste karakterblad. Går du i F10 på en dansk 
skole i Sydslesvig, sørger din skole for det. Hvis du går på efterskole, skal du vedlægge en kopi af nyeste 
karakterblad fra efterskolen og en kopi af dit F9-årskarakterblad fra Sydslesvig. Hvis du ikke kommer 
direkte fra F10, skal du vedlægge en kopi af enten din MSA eller dit F10-årskarakterblad.  
 
Inden sommerferien vil du modtage besked om, om du er blevet optaget, og i så fald hvilke af dine ønsker 
der kan opfyldes. Ligeledes vil du modtage information om skolestarten. 
 
Dette ansøgningsskema afleveres på din nuværende skole, hvis du er elev på en af de danske skoler i 
Sydslesvig. Hvis du ikke er det, skal du sende ansøgningsskemaet til A.P. Møller Skolen med posten. 
 
Venlig hilsen 
 
 

 
 
Rektor Jens Verdoner 

Elevens fulde navn 
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1 Oplysninger om eleven og elevens forældre 
 
 Elevens navn 
 
 

 Fødselsdato, år og fødeby 

1. bopæl: gade, postnr. (plz), by 
 
  

 Tlf. 
 
 

 Mobil-tlf. 

 Evt. 2. bopæl: gade, postnr. (plz), by 
 
 

 Tlf. 
 
 

 E-mail 

  

1. forældres navn 
 

 

 

 Bopæl: gade, postnr. (plz), by 
 
 

 Tlf. 
 
 

 Mobil-tlf. 

2. forældres navn 
 
 

 

 Bopæl: gade, postnr. (plz), by 
 
  

 Tlf. 
 
 

 Mobil-tlf. 

 

2   Yderligere oplysninger 
 

 

Eleven har en dysleksidiagnose (LRS / ordblindhed)  (dokumentation 
 afleveres, hvis eleven ikke allerede er elev på APMS).                              Ja                                Nej                

Eleven har en diagnose fra PPR (dokumentation afleveres, 
hvis eleven ikke allerede er elev på APMS).                                                 Ja                                Nej 

Oplys evt. særlige helbredsoplysninger, fx allergier, som skolen bør vide. 
 
 
 
 
 
 

 

Oplysninger om skolegang (sæt kryds og udfyld) 
 

Skolens navn 

  Eleven går nu i fællesskolens 10. årgang, F10  

  Eleven har afsluttet fællesskolens 10. årgang, F10, 
 med MSA  

 

  Eleven går nu på efterskole i Danmark  

  Eleven har før efterskoleophold gået på skole i 
 Sydslesvig 

 

  Andet (fx skolegang i Danmark)  
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3    Profilvalg 

 
A.P. Møller Skolen tilbyder 7 forskellige profiler. Du skal ønske tre profiler i prioriteret rækkefølge. I 
boksene til venstre skriver du 1 (1. prioritet), 2 (2. prioritet) og 3 (3. prioritet) ud for dine ønsker. 
Derudover skal du i boksene til højre vælge valgfag. 
 

Sproglig profil 
Hvis du ønsker den sproglige profil med spansk og profilfaget engelsk og det profilstøttende fag musik, 
skal du skrive din prioritering i boksen til venstre. Derudover skal du vælge mellem religion/filosofi og 
biologi/fysik/kemi. 

    Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Filosofi                    Religion 
 Jeg ønsker ét af følgende valgfag som et 3-årigt fag: 
          Biologi                     Fysik                    Kemi 

 Profilfag engelsk   

    

   

 

Æstetisk profil 
Hvis du ønsker den æstetiske profil med profilfaget musik og det profilstøttende fag kunst, skal du skrive 
din prioritering i boksen til venstre. Derudover skal du vælge mellem religion/filosofi og 
biologi/fysik/kemi. 

    Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Filosofi                    Religion 
 Jeg ønsker ét af følgende valgfag som et 1-årigt fag: 
          Biologi                     Fysik                    Kemi 

 Profilfag Musik  
   

 
 

    Jeg ønsker ét af følgende valgfag som et 3-årigt fag: 
          Biologi                     Fysik                    Kemi 
 

 

Samfundsvidenskabelig profil 
Hvis du ønsker samfundsvidenskabelig profil med historie, skal du skrive din prioritering i boksen til 
venstre. Derudover skal du vælge mellem kunst/musik, religion/filosofi og to af fagene biologi/fysik/kemi. 

    Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Kunst                       Musik 
Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Filosofi                    Religion 
 Jeg ønsker ét af følgende valgfag som et 1-årigt fag: 
          Biologi                     Fysik                    Kemi 
Jeg ønsker ét af følgende valgfag som et 3-årigt fag: 
          Biologi                     Fysik                    Kemi 

 Profilfag historie  

   

    

   

    

    

 
Hvis du ønsker samfundsvidenskabelig profil med samfundsfag, skal du skrive din prioritering i boksen til 
venstre. Derudover skal du vælge mellem kunst/musik, religion/filosofi og to af fagene biologi/fysik/kemi. 

    Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Kunst                       Musik 
Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Filosofi                    Religion 
 Jeg ønsker ét af følgende valgfag som et 1-årigt fag: 
          Biologi                     Fysik                    Kemi 
Jeg ønsker ét af følgende valgfag som et 3-årigt fag: 
          Biologi                     Fysik                    Kemi 

 Profilfag samfundsfag  
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Idrætsprofil 
Hvis du ønsker idrætsprofilen, skal du skrive din prioritering i boksen til venstre. Derudover skal du vælge 
mellem kunst/musik, religion/filosofi og biologi/kemi. 

    Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Kunst                       Musik 
Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Filosofi                    Religion 
 Jeg ønsker ét af følgende valgfag som et 3-årigt fag: 
          Biologi                     Kemi             
 

  Profilfag idræt  

    

    

 

Naturvidenskabelig profil 
Hvis du ønsker naturvidenskabelig profil med biologi, skal du skrive din prioritering i boksen til venstre. 
Derudover skal du vælge mellem kunst/musik og religion/filosofi. 

    Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Kunst                       Musik 
Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Filosofi                    Religion 
 

 Profilfag biologi   

   

    

 
Hvis du ønsker naturvidenskabelig profil med fysik, skal du skrive din prioritering i boksen til venstre. 
Derudover skal du vælge mellem kunst/musik og religion/filosofi. 

    Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Kunst                       Musik 
Jeg ønsker ét af følgende valgfag: 
          Filosofi                    Religion 
 

 Profilfag fysik  

   

    

 

 
 
 
 
 

 
4    Bekræftelse af ansøgning 
 
Mine prioriterede profilklasseønsker og supplerende informationer, ønsker og valg fremgår af ovenstående. 
Jeg er indforstået med, at der er tale om ønsker og valg, der binder mig, men ikke skolen. 
 
 
_________________________________________ 
Sted, dato, elevens underskrift 

 
Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive: 
 
 
_________________________________________       _________________________________________ 
Sted, dato, 1. forældres underskrift    Sted, dato, 2. forældres underskrift 
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5    Skolens mulighed for afslutning af elevens skolegang  
 
Går man på A. P. Møller Skolen, følger man den slesvig-holstenske skolelov i forhold til fravær og 
tidsramme for gennemførelse af gymnasiet:  
 
Ved 20 timers ubegrundet fravær indenfor 30 kalenderdage eller ved gentagen ubegrundet fravær fra 
klausurer i 2 eller flere fag, kan skolen ifølge SchulG §19(4) afslutte elevens skolegang. Hvis tidsrammen 
for skolegangen i profilgymnasiets tre årgange på mindst 2 og højst 3 år (plus evt. et ekstra år mellem en 
ikke-bestået studentereksamen og en gentagen eksamensdeltagelse), jf. SchulG §18(3), overskrides, 
afsluttes elevens skolegang, jf. SchulG §19(3). Afsluttes elevens skolegang på baggrund af en 
overskridelse af tidsrammen, kan eleven, jf SchulG §19(5), ikke optages i nogen anden (gymnasial) 
overbygning i noget gymnasium eller fællesskole, og hvis det sker på baggrund af ubegrundet fravær 
heller ikke i en overbygning i en anden skoleart.  
 

Jeg har modtaget og forstået ovenstående information vedrørende skolens mulighed for at afslutte min 
skolegang 
 
 
_________________________________________ 
Sted, dato, elevens underskrift 

 
Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive: 
 
 
_________________________________________       _________________________________________ 
Sted, dato, 1. forældres underskrift    Sted, dato, 2. forældres underskrift 

 

 

 
6   Skolens mulighed for at informere forældre 
Ifølge den slesvig-holstenske skolelov SchulG af 24. januar 2007, §31, har skolen mulighed for at 
informere forældre til elever over 18 år om disciplinære forholdsregler, elevens afslutning af skolegangen 
eller om et fald i elevens præstationer, som risikerer at true elevens afsluttende eksamen. Elever over 18 
år har dog mulighed for at nedlægge forbud over for denne mulighed. Hvis eleven nedlægger forbud, 
informerer skolen forældrene om dette. 
 

Jeg har modtaget og forstået ovenstående information vedrørende skolens mulighed for at informere mine 
forældre, efter jeg er fyldt 18 år 
 
 
_________________________________________ 
Sted, dato, elevens underskrift 

 
Jeg er fyldt 18 år og nedlægger forbud mod, at skolen benytter sig af den beskrevne mulighed for at 
informere mine forældre 
 
 
_________________________________________ 
Sted, dato, elevens underskrift 
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7 Transport 
Hvis du har brug for bus eller togkort skal du ansøge gennem skolen. Uanset hvor du kommer fra, koster 
bus-/togkortet ca. 385 € årligt. Der kan kun søges om bus-/togkort på én rute. Bor du på skift hos dine 
forældre, kan du kun søge om bus-/togkort fra din 1. bopæl, altså den ene forælder. Du vil modtage 
information om opkrævning og IBAN-nummer senere, så du kan betale inden skolen starter, således 
kortet er klar til skoleårets start, hvor det kan hentes på skolens kontor de første dage. Bus-/togkortet kan 
ikke udleveres, hvis ikke det er blevet betalt.  
 
  

Jeg har ikke brug for bus-/togkort. 

 
 Jeg vil gerne bestille bus-/togkort. Jeg har brug for bus-/togkort fra min (1.) bopæl:  

 
_____________________________________ 
Sted/by 

 
 

Jeg er indforstået med, at jeg selv årligt skal betale ca. 385 € for mit bus-/togkort.  
 
 
_________________________________________ 
Sted, dato, elevens underskrift 

 
Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive: 
 
 
_________________________________________       _________________________________________ 
Sted, dato, 1. forældres underskrift    Sted, dato, 2. forældres underskrift 

 

 
 
8 Materialepenge 
Som elev på A. P. Møller Skolen skal du betale 35 € i materialepenge pr år. Beløbet dækker 
engangsmaterialer, kopier og print. Nærmere information følger.  
 

Jeg er indforstået med, at jeg skal betale 35 € pr år i materialepenge.  
 
 
_________________________________________ 
Sted, dato, elevens underskrift 

 
Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive: 
 
 
_________________________________________       _________________________________________ 
Sted, dato, 1. forældres underskrift    Sted, dato, 2. forældres underskrift 
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9   Databehandlingstilladelse 
Skolen beder om tilladelse til at anvende de personlige oplysninger (jf. punkt 1 ovenfor) og et foto 
(tilbydes af skolen ved skoleårets start i 11. årgang) af eleven i administrativ sammenhæng i forbindelse 
med skolestart.  
 

Jeg tillader skolen at anvende oplysningerne i punkt 1 og foto af mig internt på skolen og dens 
medarbejdere i det lukkede intranet LærerIntra:            Ja                      Nej 
 
Jeg tillader skolen at anvende oplysningerne i punkt 1 og foto af mig internt på skolen og dens 
medarbejdere i det lukkede intranet ElevIntra:               Ja                      Nej 
 
 
 
_________________________________________ 
Sted, dato, elevens underskrift 

 
Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også underskrive: 
 
 
_________________________________________       _________________________________________ 
Sted, dato, 1. forældres underskrift    Sted, dato, 2. forældres underskrift 

 

 
 

Vi tillader skolen at anvende oplysningerne i punkt 1 om os internt på skolen og dens medarbejdere i det 
lukkede intranet LærerIntra:            Ja                      Nej 
 
Vi tillader skolen at anvende oplysningerne i punkt 1 om os internt på skolen og dens medarbejdere i det 
lukkede intranet ElevIntra:               Ja                      Nej 
 
 
 
_________________________________________       _________________________________________ 
Sted, dato, 1. forældres underskrift    Sted, dato, 2. forældres underskrift 

 

 


