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Ansøgningsskema DrengeAkademiet 2023 

OBS! Ansøgningen skal udfyldes online. Denne pdf er udelukkende lavet, så I kan få det fulde 
overblik over, hvilke spørgsmål der indgår i ansøgningsskemaet. 

OPLYSNINGER OM ANSØGER  

1. Dit fulde navn  
 

2. Dit CPR-nummer (ddmmååxxxx) 
Indtast uden bindestreg og med de 4 sidste cifre  
 

3. Din bopæl  
Adresse 
Postnummer 
By  
 

4. Hvilken klasse går du i?  
 

5. Hvilken skole går du på? 
 

6. Navnet på din kontaktlærer  
 

7. Mailadressen på din kontaktlærer  
(Angiv venligst den direkte mailadresse til din kontaktlærer og ikke til skolens sekretariat)  
 

8. Skal du skifte skole efter sommerferien? 
a. Hvis ja - til hvilken skole? (Oplys venligst mailadressen på din kommende 

kontaktlærer, hvis du allerede kender den). 
 

9. Er dine forældre skilt eller separerede?  
 

10. Hvem bor du sammen med? (Forældre og søskende)  
 

11. Forælders fulde navn (angiv mindst ét navn)  
Mor 
Far  
 

12. Telefonnummer på forælder (angiv mindst ét nummer)  
Mor 
Far  
 

13. Mailadresse på forælder 
Primær mailadresse  
Evt. sekundær mailadresse 
 
BEMÆRK: Udfyld venligst sekundær mailadresse, hvis I ønsker at modtage info fra 
LøkkeFonden på flere mailadresser. 
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DENNE DEL UDFYLDER ANSØGEREN (DRENGEN) SELV 

1. Hvad er dine skoleplaner efter folkeskolen?  
 

2. Hvad er dit drømmejob?  
 

3. Hvad synes du om at gå i skole?  
 

4. Hvordan tror du, at dine lærere vil beskrive dig? 
 

5. DANSK 
a. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til i dansk?  
b. Hvis du går i 7. klasse: Hvad er dit niveau i dansk? (Under middel, middel, over 

middel) 
c. Hvis du går i 8. klasse: Hvad er dine standpunktskarakterer i dansk?  

 
6. MATEMATIK 

a. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til i matematik?  
b. Hvis du går i 7. klasse: Hvad er dit niveau i matematik? (Under middel, middel, over 

middel) 
c. Hvis du går i 8. klasse: Hvad er dine standpunktskarakterer i matematik? F 

 
7. Bruger du CDord, AppWriter eller andre digitale hjælpemidler? 

a. Hvis ja - hvilke(t)?: 
 

8. Hvad laver du i din fritid?  
 

9. Gamer du?  
a. Hvis ja – hvor mange timer om dagen? 

 
10. Hvorfor tror du, at DrengeAkademiet er noget for dig? 

 

DENNE DEL UDFYLDES AF MINDST ÉN FORÆLDER  

11. Hvordan har I fået kendskab til DrengeAkademiet? (Gennem skolen, venner/familie, de 
sociale medier eller andet)  
 

12. Ansøger er dækket af:  
a. En gyldig indboforsikring,  
b. En gyldig ansvarsforsikring  
c. Ingen af delene 

BEMÆRK: Vi opfordrer på det kraftigste til, at I tegner en kombineret indbo- og 
ansvarsforsikring. LøkkeFonden har IKKE forsikringer, der dækker jeres søn i forhold 
til indbo- og ansvar. 
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13. Beskriv hvordan I oplever jeres søns skolegang  
 

14. Er jeres søn erklæret uddannelsesparat (Svar kun på dette, hvis han går i 8. klasse)  
 

15. Beskriv jeres søns styrker både personligt og socialt  
 

16. Beskriv jeres søns udfordringer både fagligt, personligt og socialt  
 

17. Har jeres søn gennem sin skoletid modtaget specialundervisning? 
a. Hvis ja - i hvilke(t) fag og på hvilke(t) klassetrin? 

 
18. Er jeres søn blevet testet for ordblindhed?  

a. Hvis ja - med hvilket resultat (rød, gul eller grøn)?:  
 

19. Ryger jeres søn eller tager han snus? 
a. Hvis ja - Uddyb venligst hvordan I tænker jeres søn kan gennemføre 

DrengeAkademiet uden røg/snus? 
 

20. JERES SØN, SOM I OPLEVER HAM 
Hvor enige eller uenige er I i følgende udsagn vedr. jeres søn?  

a. Han har det godt med sine klassekammerater  
b. Han synes, at skolen er vigtig  
c. Han er tit i konflikt med andre  
d. Han er god til at fortælle os, hvordan han har det  
e. Han mener ofte, at det er andres skyld, når noget ikke lykkes for ham  
f. Han er stille og indadvendt 

 
21. Upload en støtteskrivelse (OBS: Dette er valgfrit, ikke et krav) 

Støtteskrivelsen kan fx være udformet af kontaktlærer og give yderligere beskrivelse af 
jeres søns styrker og udfordringer (fagligt, personligt og socialt) 
 

22. Andet som LøkkeFonden bør vide - fx vedr. kost, sygdom, diagnoser, medicinbrug eller 
andet? For at kunne give jeres søn den bedste læring og trivsel i forbindelse med sit ophold 
på DrengeAkademiet, har LøkkeFonden fx brug for at vide, om han: 
- Er vegetar. 
- Lider af nogle sygdomme, har allergi eller astma 
- Har et fysisk handicap. 
- Har fået konstateret en diagnose (fx ADHD). 
- Tager medicin, i hvilke doser, og om han selv sørger for at tage medicinen eller får hjælp 
fra en voksen til at tage det.  
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OPTAGELSESKRAV 

For at blive optaget på DrengeAkademiet 2023 skal forælder og dreng kunne bekræfte alle 
nedenstående forhold: 

• Ansøger kan deltage på hele introcampen (fra d. 10. juni til d. 11. juni 2023) og på hele 
DrengeAkademiet (fra d. 26. juni til d. 8. juli 2023). 

• Ansøger kan deltage i det obligatoriske etårige gruppementorforløb efter, at han har været 
på DrengeAkademiet (med fremmøde 2 gange om måneden i et lokalt mentorcenter). 

• Minimum én forælder vil deltage i 2 forældreworkshops i løbet af mentorforløbet. 
• Ansøger er indforstået med, at DrengeAkademiet er røg-, snus- og alkoholfrit. 
• Ansøger er klar til at være væk hjemmefra i de 2 uger, som DrengeAkademiet varer (inkl. 

weekend). 
• Ansøger er indforstået med, at han kun har adgang til sin mobiltelefon op til én time 

dagligt under sit akademiophold. 
• Ansøger sørger selv for transport til og fra introcampen (Metalskolen Jørlunde i Slangerup), 

DrengeAkademiet (Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse) og mentorcenteret (i 
lokalområdet). 

• Mindst én forælder kan deltage i et obligatorisk opstartsmøde på introcampen (d. 10. juni 
2023 kl. 10–12) og dertil i et obligatorisk afslutningsmøde på DrengeAkademiets sidste dag 
(d. 8. juli 2023 kl. 14.30-16.00). 

• Ansøger må transporteres i privat bil/bus under akademiopholdet samt i 
gruppementorforløbet, såfremt der opstår behov for dette (fx ved skadestuebesøg eller 
lignende). 

• Ansøgers kontaktlærer må kontaktes og orienteres pr. email. LøkkeFonden videregiver ikke 
personfølsomme oplysninger om elever, der deltager på DrengeAkademiet, men derimod 
generelle oplysninger om læringsforløbet og den videre opfølgning efter 
DrengeAkademiets afvikling. 

• Ansøgers CPR-nummer må anvendes til indsamling af anonymiseret statistik i 
forskningsmæssig sammenhæng, hvor LøkkeFonden er dataejer. 

• Ansøgers testresultater må offentliggøres i anonymiseret form i relevante sammenhænge. 


