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GRUNDFORLØB 2 – Ansøgning om kvoteplads frisør 
Du bedes udfylde nedenstående samt indsætte eller vedhæfte dit CV. 

Cpr nr. Alder 

Navn 

Vej 

By Telefon 

E-mail

Fortæl om din motivation for at blive frisør, altså hvorfor vil du gerne være frisør? 

Kommentar: 

Er du god til at arbejde i grupper? 

Er du god til at arbejde selvstændigt? 

Har du nemt ved at få nye venner? 

Er du god til at møde til tiden? 

Hvordan er din arbejdsindsats? 

Har du børn? Ja   Nej     Antal 

Skal du bo på skolehjem: Ja 

Er der andet du har lyst til at fortælle: 
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Hvilke planer har du i forbindelse med valg af praktiksted:  
(Sæt kryds) 
 
Jeg søger kun elevplads inden for 25 km afstand fra min bopæl 

 
 
Ja 

 
 

Nej 

Jeg er parat til at flytte efter en elevplads i Jylland Ja Nej 

Jeg er parat til at flytte efter en elevplads i hele Danmark Ja Nej 

Hvorfor søger du i de områder du har sat kryds ved? 
  

 

 

Hvis du ikke bliver optaget på en kvoteplads 
Er du så indforstået med, at vi kan kontakte dig, hvis der opstår mulighed for læreplads. 

 
Ja Nej (Jeg ønsker ikke at blive kontaktet af skolen) 
 
Vil du have behov for støtte under din uddannelse til frisør 
(ordblindhed, sygdom herunder allergi, børneeksem m.m.) 

Ja Nej 

Hvis Ja. 
Skriv hvad vi kan hjælpe dig med i forhold til dit støttebehov 

 

Har du behov for en samtale med studievejlederen i forhold til at få støtte på uddannelsen 
inden opstart 

 
  Ja Nej 

 
  Har du tidligere søgt en kvoteplads som frisør 

 
 

Ja  Nej        Hvornår (måned/år)               
 

  Har du søgt om optagelse på andre skoler der udbyder grundforløbets del 2 – frisør? 
 

  Ja Nej 
 

Hvis ja – hvilken skole    
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Hvad har du foreløbigt gjort i forhold til at søge praktikplads 

Har du søgt praktikplads (elevplads)? (Sæt kryds)  Ja Nej 

Hvis ja - skriv ca. antal    

Hvis ja - Tag en oversigt med, hvis du bliver indkaldt til det videre forløb. 
 
Indsæt eller vedhæft dit CV  
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