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Godskrivningsskema – grundforløbet

 
Dato og underskrift Dato og underskrift elev

Grundforløbsfag jeg søger godskrivning i: Dato og underskrift faglærer:
  (20549/-) Førstehjælp på erhvervsuddannelserne  

   inkl. færdselsrettet førstehjælp (år ) 

   Dit bevis må ikke være mere end 2 år gammelt

  (10805/-) Brand (år ) 

  (10802/E) Biologi (E) 

  (10804/F)  Dansk (F) 

  (10815/F)  Informationsteknologi (F) 

  (10818/F) Matematik (F) 

  (10819/F) Naturfag (F) 

  (10826/F)  Teknologi (F) 

  (10875/-) Kørekort (traktor) 

  (10852/B) Gaffeltruckførercertifikat kat (B) 

  (10878/-) Opstilling af rulle- og bukkestillads 

  (10883/-) Vejen som arbejdsplads 

  (10877/-)  Personlig sikkerhed v. epoxy og isocyanater 

  (10854 /-)  Håndtering af medicin og lægemidler til produktionsdyr  

  (08952 /-)  Arbejdsmiljø ved svejsning og termisk skæring (§17) 

• Godskrivning bør søges indenfor de første 2 uger fra opstart.
• Du skal SELV fremskaffe relevant dokumentation, uanset hvor denne er opnået. Er faget 

taget her på skolen, skal du også selv fremskaffe dokumentation (eks. Elevplan-print).
• Godskrivning kan opnås hvis du har bestået med min. 10. kl. udvidede afgangsprøve eller 

har relevant erhvervserfaring, dokumentation skal foreligge i kopi.
• Godskrivning kan kun godkendes af din faglærer.
 
Eksempel: Hvis du skal have godskrivning i matematik, er det din matematiklærer, som skal
underskrive under feltet “Matematik (F)” osv.

Navn:  Fødselsdato og år: 

Klasse: 

Kontaktlærer/klasselærer: 

 Anlægsgartner
 Anlægsstruktør, bygningstruktør 
og brolægger

 Dyrepasser 
 Gartner
 Greenkeeper/groundsman

 Lager og terminal
 Landbrug 
 Skov- og naturtekniker
 Vejgodstransport 


	Navn: 
	Fødselsdato og år: 
	Klasse: 
	Kontaktlærerklasselærer: 
	inkl færdselsrettet førstehjælp år: 
	Brand år: 
	Anlægsgartner: Off
	Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger: Off
	Dyrepasser: Off
	Gartner: Off
	Lager og terminal: Off
	Landbrug: Off
	Skov- og naturtekniker: Off
	Vejgodstransport: Off
	Førstehjælp på erhvervsuddannelserne: Off
	Brand: Off
	Biologi (E): Off
	Dansk (F): Off
	Informationsteknologi (F): Off
	Matematik (F): Off
	Naturfag (F): Off
	Teknologi (F): Off
	Kørekort (traktor): Off
	Gaffeltruckførercertifikat kat (B): Off
	Opstilling af rulle- og bukkestillads: Off
	Vejen som arbejdsplads: Off
	Personlig sikkerhed v: 
	 epoxy og isocyanater: Off

	Håndtering af medicin og lægemidler til produktionsdyr: Off
	Arbejdsmiljø ved svejsning og termisk skæring (§17): Off
	Greenkeeper/groundsman: Off


