
Tilmelding til Nørgaards Højskole

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Land:

Cpr.Nr.:

Telefon:

E-mail:

By:

Jeg ønsker at blive tilmeldt
□  Forår 2017, 21 uger / 22. januar til 17. juni
□  Forår 2017, 16 uger / 26. februar til 17. juni
□  Efterår 2017, 14 uger / 3. september til 9. december

□ Dansk statsborger

□ Anden nationalitet:

Uddannelse

□  9. klasse

□  10. klasse 

□  Studentereksamen STX

□  HF

□  HTX

□  HHX

□  Andet:

Ekstra studietur til New York i forlængelse af dit ophold
Selvom du sætter kryds i Ja tak, forpligter du dig IKKE til at deltage. 
Nu og her beder vi dig bare overveje, om du er interesseret.

□  Ja tak, jeg er interesseret i at komme med på turen  (egenbetaling ca. 10.000 kr.)  
□  Nej tak, jeg er i første omgang ikke interesseret

Indkvartering
□  Dobbeltværelse med bad og toilet (inkluderet i ugeprisen)
□  Enkeltværelse (merpris på 400 kr. om ugen)

Linjefag (ét fag fra hver blok)
Blot for at give os et overblik. Du vælger først dit endelige skema, når du er startet på højskolen.

□ Ikke-ryger □ Ryger

BLOK I
□  Foto
□  Filmskuespil
□  E-musik
□  Musiker/sangskriver
□  Adventuresport

BLOK II
□  Dans
□  Skriv!
□  Musik 
□  Kunst
□  Outdoor 

Vend  >

□ Vegetar

NB: vi råder kun over et begrænset antal enkeltværelser

□ Andet : 



Pårørende som kan kontaktes (i tilfælde af sygdom og lign.)

Navn:

Adresse:

Telefon:

By:Postnr.:

Betaling for dit ophold på Nørgaards Højskole

- betaler selv, dagpenge, kommune, UU eller på anden måde:

Hvis kommune, a-kasse eller lign. betaler for dit ophold
- notér venligst din vejleders eller kontaktpersons navn og telefonnummer her: 

Sygdomme og lign. som vi bør have kendskab til 
- f.eks. epilepsi, astma, allergi, diabetes etc.:

UnderskriftDato

Med underskriften tilmelder jeg mig opholdet på Nørgaards Højskole og erklærer mig indforstået 
med betingelserne nedenfor.

At gå på Nørgaards Højskole kræver, at man overholder skolens ordensreglement, dette inklusiv 
fremmødepligt til timerne. Specielt medfører brud på skolens regler om alkohol og euforiserende 
stoffer, samt vold eller trusler om vold, omgående bortvisning. 
 
Hvis højskoleopholdet afbrydes i utide, betales et kompensationstillæg på 4 ugers ophold.

Har du spørgsmål? Så kontakt os: 
PR og elevadministration 

Jan Bo Rasmussen 
Telefon: 2513 7650  

Mail: jan@nrgaard.dk
www.nrgaard.dk

Nørgaards Højskole ▪ Vestre Ringvej 9 ▪ DK-8850 Bjerringbro  


