EFTERSKOLE

ILAQUTARIIT ATTAVEQAATIT AKUERSISSUTAAT
KONTAKTFAMILIENS SAMTYKKEERKLÆRING
NAQINNERIT ANGISUUT ATORLUGIT ALLAGIT / SKRIV MED BLOKBOGSTAVER
Atuartup aqqa / Elevens navn

CPR.nr.

Efterskolip aqqa / Efterskolens navn

Ukioq / Årgang

Efterskolep sumiiffia / Efterskolens adresse

Efterskole oqarasuaataa / Efterskolens Telefon nr.

Efterskole E-mail

Ilaqutariit attaveqaatit aqqi / Kontaktfamiliens navn

Najugaq / Adresse

Illoqarfiup normua
/ Postnr.

Oqarasuaat / Mobilnr.

Illoqarfik / By

E-mail:

Atuartoq tikippat uunga aassamaarparput / Vi henter eleven her:

 København  Odense  Aarhus  Aalborg  Angajoqqaat angalaqatigissavaat / Rejser med forældre
Aallertussap atia / Afhenterens navn

Oqarasuaat / Mobilnr.

Danmarkimi efterskolernermut tapiissuteqartarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 6,
4. juli 2019-imeersoq malillugu peqqussutaavoq efterskolertoq efterskolimiinnermini ilaqutariinnik attaveqaateqassasoq. www.lovgivning.gl takuuk.
Det er jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 4. juli 2019 om tilskud til efterskoleophold i Danmark et krav at
efterskoleelever har en kontaktfamilie. Se www.lovgivning.gl.
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Ilaqutariit attaveqaataatut pisussaaffikka:









Atuartoq tikippat aassallugu, angerlalerneranilu timmisartoqarfimmut
aallariartuutissallugu
Efterskolernerup ulluata siullermi ilagissallugu.
Atuanngiffinni tikeraartorisarumallugu soorlu:
o Nalliuttuni
o Atuarfiup weekendini matoqqaffiini
o Atuannginneqarfinni
o Efterskolertup napparsimanerani efterskolip qinnutigippagu
o Atuarunnaarpat Kalaallit Nunaanut aallarnissaata tungaanut
Efterskoli angajoqqaanik ataatsimiigiaqqusippat sammisaqartitsiniarpat sapinngisamik ornigutissallunga.
Atuartoq tamatigut ikiorlugu tapersersortassallugulu.

Ilaqutariit Attaveqaatit pisussaaffigaat, suleqatigissallugit efterskole, angajoqqaat aamma Kalaallit Illuutaat. Atuartoq atuarnermi nalaani ilaqutariit attaveqaataarukkaluaruni angerlartariaqalissaaq.
Aamma pingaaruteqarpoq ilaqutariit attaveqaatissat, atuartoq efterskolemi aallartinnginnerani attavigillualereersimassallugu.

Ilaqutariit Attaveqaatit aamma angajoqqaanut,
eqqaamallugu eqqarsaatigineqassammat, atuartumut aningaasartuutissat qanoq akilerneqarnissai
soorlu: Angalanernut, kaasarfimmiussai aamma
amigaatit.

Ataani atsiortutut akuerivara, efterskolemi atuartumut, nalunaarutit allassimasut malillugit, ilaqutariittut
attaveqaataarusullunga.
Ulloq / Dato

Illoqarfik / By

Illoqarfik / By








At afhente eleven ved ankomst og bringe
til nærmeste lufthavn ved hjemrejse
At ledsage eleven til efterskolen den første dag
At have eleven på besøg i skoleferier og
f.eks.:
o Helligdage
o Friweekender
o Efter skoleafslutning og indtil eleven
rejser til Grønland
o Hvis efterskolen forlanger, at eleven
skal opholde sig udenfor efterskolen
under sygdom
Så vidt muligt at deltage til forældremøder og arrangementer på skolen
Bistå eleven med hjælp og støtte

Kontaktfamiliens forpligtelse er, at samarbejde
med efterskolen, forældrene og Det Grønlandske Hus. Hvis en elev mister sin kontaktfamilie, vil eleven blive nødsaget til at tage hjem
fra efterskoleopholdet. Det er også vigtigt, at
sørge for, at skabe en god kontakt til eleven
allerede inden efterskolestart.

Til kontaktfamilien og forældrene husk og
tænke på omkring betaling af elevens relevante udgifter, såsom: Transport, lommepenge og manglende materialer.

Ved at underskrive, forpligter jeg mig til at
være kontaktfamilie for efterskoleeleven i henhold til informationer på denne kontrakt.

Ilaqutariit attaveqaatit atsiornerat / Kontaktfamiliens underskrift

Ataani atsiortutut akuerivara, qitornatta isumagineqarnissaanut ilaqutariittut attaveqaatit pisussaatitaasutut akueralugit.
Ulloq / Dato

Som kontaktfamilie er mine forpligtelser:

Undertegnede bekræfter ved underskrift, at jeg
er indforstået med overdragelsen af de overfor
beskrevne forpligtigelser til kontaktfamilien.

Angajoqqaat atsiornerat / Forældrenes underskrift
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